
 

 
 

ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตภาคการเกษตร 
ในเขตพืน้ที่ชลประทานบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ผลลัพธ์ของกระบวนการการมีส่วนร่วม (พ.ศ.2560-2562)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกษศิรินทร์ พบิูลย์, Nicolas Faysse, แมน ปุโรทกานนท์ 

โครงการ DOUBT 
www.deltasoutheastasia-doubt.com 

 



2 
 

บทสรุป 

ภาคการเกษตรในพืน้ท่ีชลประทานบางพลวง (หรือพืน้ท่ีบริเวณท้ายน า้ของลุม่น า้ปราจีนบรีุ) นัน้ เป็นพืน้ท่ีท่ี

มีการท าการเกษตรอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการปลกูข้าวและการเลีย้งปลา/กุ้ ง ซึง่ถือว่ามีพฒันาการด้านการปรับตวั

อยู่ตลอดเวลา ในการเผชิญกับความท้าทายท่ีเพ่ิมขึน้เช่นเดียวกับอีกหลายพืน้ท่ีในไทย เช่น การเผชิญกับราคา

ผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต ่าและไมแ่น่นอน, เกษตรกรผู้สงูอายุ, และข้อจ ากดัในการเข้าถึงน า้ท่ีเพียงพอในการท า

การเกษตรในช่วงฤดแูล้ง งานศกึษาในครัง้นีไ้ด้อธิบายถึงกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในพืน้ท่ีช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา

ในการจดัท าภาพอนาคตด้านการเกษตรในพืน้ท่ีชลประทานบางพลวงอีก 10 ปีข้างหน้า พร้อมกบัแนวทางในการ

ด าเนินงานท่ีเอือ้ตอ่การบรรลภุาพอนาคตท่ีพงึประสงค์โดยร่วมกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระดบัพืน้ท่ี กระบวนการด าเนินการ

ดงักลา่วได้ด าเนินการร่วมกบัเกษตรกร, ตวัแทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภายใต้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ภาพอนาคต Business-as-usual (ภาพอนาคตท่ีสถานการณ์ทุกอย่างด าเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้มุ่งเน้น

แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งในปัจจุบนัเป็นหลกั) นัน้ เป็นภาพอนาคตท่ีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวในพืน้ท่ีไม่สามารถก้าวไปสู่

การเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืนได้ และเกษตรกรผู้ปลกูข้าวหลายหลายต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ข้าวใน 10 ปีข้างหน้า 

(พ.ศ.2572) เน่ืองจากข้อจ ากัดในการท ารายได้จากการผลิตข้าว รวมถึงเกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้ งและปลาไม่ประสบ

ความส าเร็จในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคนิคการผลิต และเพ่ิมอ านาจการต่อรองราคา

ผลผลิต ซึ่งตรงข้ามกับภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ท่ีภาคการเกษตรมีระบบการจัดการท่ีดีในการเช่ือมโยงแผนการ

ด าเนินงานในระดบัพืน้ท่ี, ระดบัจงัหวดั, และในระดบัชาติ รวมถึงการจดัการน า้ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้ เน่ืองจากโครงสร้างพืน้ฐานในการจัดการน า้ระบบใหม่และเกิดจากความร่วมมือในการประสานงาน

ระหวา่งเกษตร องค์การบริหารสว่นต าบลและหน่วยงานรัฐ นอกจากนีเ้กษตรกรสามารถเข้าถงึพืน้ท่ีเช่าท าการเกษตร

ท่ีมัน่คงมากย่ิงขึน้จึงท าให้สามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิตท่ียั่งยืน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลายรายมีการพัฒนา

ระบบการผลิตแบบพืชทางเลือก หรือมีการปรับระบบการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรประสบความส าเร็จใน

การท างานร่วมกนั โดยเฉพาะกลุม่เกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้ งและปลา ซึง่ในการท างานร่วมกนันีท้ าให้เกิดการปรับปรุงเร่ือง

เทคนิคการผลิตและรายได้ของเกษตรกร การท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาโดยเช่ือมโยงกับระบบการผลิตท่ี

ยัง่ยืนในระดบัพืน้ท่ี รวมถึงเกิดการด าเนินงานของนโยบายสนบัสนุนการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีเอือ้ให้คนรุ่นใหม่

กลบัมาท าการเกษตรเพ่ิมขึน้ จากภาพอนาคตดงักล่าวนีเ้กิดจากการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงและสนบัสนุนซึง่กนัและ

กนัของแนวทางท่ีเอือ้ตอ่การบรรลภุาพอนาคตท่ีพงึประสงค์ 

กระบวนการสร้างการมีสว่นร่วมในการด าเนินงานช่วงแรกนัน้ ทางโครงการได้เผชิญกบัข้อท้าทายจากกรอบ

การท างานของหน่วยปฏิบตัิการในระดบัพืน้ท่ีซึง่สว่นใหญ่เป็นการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาระยะสัน้ อย่างไรก็ตาม

หน่วยปฏิบตัิการดงักลา่วได้ให้ความร่วมมือในการอภิปรายถงึภาพอนาคตและแนวทางเพ่ือให้บรรลภุาพอนาคตท่ีพึง

ประสงค์ร่วมกัน นอกจากนีง้านศึกษายังได้ระบุถึงข้อท้าทายบางประการ (เช่น ความมั่นคงในการเช่าท่ีเพ่ือ
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เกษตรกรรม และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรรุ่นใหม่) ซึง่ไม่ได้เป็นข้ออภิปรายกนัมากนกั แต่ข้อท้าทายนีเ้ป็นตวัขบั

เคลื่อนท่ีส าคญัในการสนบัสนนุเกษตรกรรมยัง่ยืนในพืน้ท่ีเขตชลประทานบางพลวง รวมถงึพืน้ท่ีอื่นในประเทศไทย 

เอกสารฉบบันีอ้าจใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับแผนการด าเนินงานท่ีมี

อยู่เดิมในปัจจบุนั รวมถงึแผนการด าเนินงานในอนาคต ในการเอือ้ต่อการพฒันาการเกษตรในพืน้ท่ีชลประทานบาง

พลวงด้วยกรอบการด าเนินงานระยะยาว พร้อมกบัระบุถึงความส าคญัของการท างานร่วมกนัในภาคการเกษตรไทย 

และความเช่ือมโยงของนโยบายในระดบัชาตินัน้สามารถด าเนินงานร่วมกบัการริเร่ิมจากระดบัท้องถ่ินในการสร้าง

แนวทางสูค่วามยัง่ยืนของภาคการเกษตรตอ่ไปในอนาคต 

หมายเหต:ุ ศกึษาข้อมลูเพ่ิมเติมและรายงานของโครงการได้ท่ี: http://deltasoutheastasia-doubt.com/ประเทศไทย 
หรือ ติดตอ่ เกษศิรินทร์ พิบลูย์ (kassirinp@gmail.com). 
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สถาบนัวิจยัแห่งชาติฝร่ังเศส (French National Research Agency) 
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1. บทน า 

ภาคการเกษตรถือว่ามีบทบาทหลักในเชิงเศรษฐกิจและวิถีชีวิตในพืน้ท่ีชลประทานบางพลวง จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งถือเป็นพืน้ท่ีท่ีภาคการเกษตรท่ีมีพัฒนาการในการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ีในแง่ของการ
จัดการทรัพยากรน า้ ห่วงโซ่มูลค่าด้านการเกษตร รวมถึงครอบครัวของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม  จากการท่ีมีการ
เพ่ิมขึน้ของข้อท้าทายท่ีมีความเช่ือมโยงกันเกิดขึน้นัน้ ได้ส่งผลให้เกิดการลดลงของผลตอบแทนทางการเกษตร
โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและเกษตรกรผู้สงูอาย ุ

โครงการวิจยั DOUBT (พ.ศ. 2560-2562) ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายสถาบนัวิจยั รวมถึงองค์กร

พฒันาเอกชน1 ส าหรับการด าเนินงานในประเทศไทยนัน้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ สนับสนุนการร่วมอภิปรายระหว่าง

หน่วยปฏิบัติการในเขตพ้ืนที่ชลประทานบางพลวงในการร่วมจัดท าภาพอนาคตด้านการเกษตรใน 10 ปี

ข้างหน้า (พ.ศ. 2572) และแนวทางเพ่ือให้บรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ภาพอนาคตดงักล่าวเป็นการหา

แนวทางร่วมกนัเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือข้อท้าทายในภาคการเกษตรท่ีเผชิญอยู่ โดยเฉพาะข้อท้าทายท่ีจะท าอย่างไรให้ 

1) มีน า้ท่ีเพียงพอในกิจกรรมภาคการเกษตร ในด้านของปริมาณและระดบัเค็ม รวมถึงการจดัการน า้ท่วม , 2) เกิด

ความมัน่ใจในผลตอบแทนของกิจกรรมภาคการเกษตร (และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุ) และ 3) ประสบ

ความส าเร็จของการมีสว่นร่วมของคนรุ่นใหมต่อ่ภาคการเกษตร กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีด าเนินการภายใต้งานวิจยั

ได้มีการจดัท าภาพอนาคตท่ีหลากหลาย เพ่ือค้นหาภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ และร่วมอภิปรายถึงแนวทางท่ีเอือ้ต่อ

การเกิดขึน้ของภาพอนาคตดงักลา่ว ซึง่เอกสารฉบบันีไ้ด้น าเสนอถงึบริบทการท างานภายใต้งานวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั 

และผลการศกึษาในสว่นของภาพอนาคตและแนวทางเพ่ือให้บรรลภุาพอนาคต 

2. พืน้ที่ชลประทานบางพลวง 

เขตพืน้ท่ีบางพลวงเป็นพืน้ท่ีราบลุ่มซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของจังหวดัปราจีนบุรี และตัง้อยู่ฝ่ังซ้ายของ

แม่น า้ปราจีนบุรี (ดงัภาพท่ี 1) พืน้ท่ีในบริเวณดงักล่าวมีความหลากหลายของระบบการท าการเกษตร โดยเฉพาะ

การท านา (ทัง้พืน้ท่ีขนาดเล็ก และขนาดกลาง), และการเลีย้งปลา/กุ้ ง โดยพืน้ท่ีโดยส่วนใหญ่ขึน้กบัโครงการส่งน า้

และบ ารุงรักษาบางพลวง พืน้ท่ีงานวิจยัในครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 4 พืน้ท่ี (ตาราง 1 และภาพประกอบ 1) โดยแบ่งตาม

ประเภทของระบบการเกษตรหลกัของแตล่ะพืน้ท่ี 

 

 

 

 

                                                           
1 สามารถศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ http://deltasoutheastasia-doubt.com/ประเทศไทย  

http://deltasoutheastasia-doubt.com/
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ตาราง 1 พืน้ท่ีศกึษาภายใต้โครงการวิจยั 

พืน้ที่ ลักษณะของพืน้ที่ ขอบเขตพืน้ที่ต าบล 

เขตพืน้ท่ีโซนที่ 1: พืน้ท่ีปลกู
ข้าว ซึง่สว่นใหญ่เป็นเกษตรกร
รายยอ่ย 
 

- เป็นพืน้ท่ีปลกูข้าวขนาดเลก็ 
- เกษตรกรผู้สงูอาย ุ
- เป็นพืน้ท่ีปลกูข้าวเป็นหลกั โดยมี
บางสว่นเร่ิมท าการเกษตรผสมผสาน 

อ ำเภอศรีมหำโพธิ 
- ต าบลบางกุ้ง 
อ ำเภอเมือง 
- ต าบลทา่งาม 
 

เขตพืน้ท่ีโซนที ่2: พืน้ท่ีปลกู
ข้าว ซึง่สว่นใหญ่เป็นเกษตรกร
รายขนาดกลาง 
 

- เป็นพืน้ท่ีปลกูข้าวขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ 
- พืน้ท่ีสว่นใหญ่ปลกูข้าวเป็นหลกั โดยมี
บางสว่นเร่ิมท าการเกษตรผสมผสาน 
  

อ ำเภอศรีมหำโพธิ 
- ต าบลดงกระทงยาม 
- ต าบลหาดยาง 
อ ำเภอบำ้นสร้ำง 
- ทางตอนกลางของต าบลบางเตย 
- ทางทศิตะวนัออกของต าบลกระทุม่แพ้ว 
อ ำเภอเมือง  
- ทางทศิเหนือของต าบลบางเดชะ 
อ ำเภอศรีมโหสถ 
- ต าบลคู้ล าพนั 
- ทางทศิใต้ของต าบลไผช่ะเลอืด  

เขตพืน้ท่ีโซนที ่3: พืน้ท่ีบอ่เลีย้ง
ปลา/กุ้งเป็นหลกั 

- สว่นใหญ่พืน้ท่ีเลีย้งปลา/กุ้งเป็นหลกั 
โดยมีบางสว่นเป็นพืน้ท่ีปลกูข้าว  
- ได้รับการจดัสรรน า้ชลประทานจาก
ประตนู า้บางพลวงเป็นหลกั 

อ ำเภอบำ้นสร้ำง 
- ต าบลบางปลาร้า 
- ต าบลบางขาม 
- ต าบลกระทุม่แพ้ว 
- ทางทศิตะวนัออกของต าบลบางเตย 
- ทางตอนกลางของต าบลบางยาง 
- ต าบลบางพลวง 
อ ำเภอเมือง 
- ทางทศิใต้ของต าบลบางเดชะ 
อ ำเภอศรีมโหสถ 
- ทางด้านทิศเหนือของต าบลไผช่ะเลอืด 

เขตพืน้ท่ีโซนที ่4: พืน้ท่ีปลกู
ข้าว บางสว่นมกีารท าเกษตร
ผสมผสานและบอ่เลีย้งกุ้ง 

- เป็นพืน้ท่ีปลกูข้าว และมีพืน้ท่ีบางสว่น
เลีย้งกุ้ง 
- มีการรวมกลุม่เกษตรอินทรีย์ และ
โครงการทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศน์ 

อ ำเภอบำ้นสร้ำง 
- ต าบลบางแตน 
- ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของต าบลบาง
ยาง 



ภาพ 1 ขอบเขตพืน้ท่ีศกึษาของโครงการวิจยั ในพืน้ท่ีชลประทานบางพลวง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืน้ที่โซนที่ 1: พืน้ที่ปลูกข้าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อย 

พืน้ที่โซนที่ 2: พืน้ที่ปลูกข้าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายขนาดกลาง 

พืน้ที่โซนที่ 3: พืน้ที่บ่อเลีย้งกุ้ง/ปลาเป็นหลัก 

พืน้ที่โซนที่ 4: พืน้ที่ปลูกข้าว + บางส่วนท าเกษตร
ผสมผสาน และเลีย้งกุ้ง 

ค าอธิบายสัญลกัษณ์ 
ข้อมูลแผนที่ พ.ศ.2559 

นาข้าว 

พืชไร่ 

ไม้ยืนต้น 

ไม้ผล 

เพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

อ่ืนๆ  
ขอบเขตอ าเภอ 

ขอบเขตต าบล 



3. ระเบียบวิธีวิจัย 

กรอบการด าเนินงานของโครงการวิจยัและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดบัพืน้ท่ีมีทัง้หมด 10 ขัน้ตอน โดยใน

ขัน้ตอนท่ี 2-5 เป็นการด าเนินการเป็นรายต าบลของพืน้ท่ีศกึษาในแตล่ะโซน ดงันี ้1) พืน้ท่ีโซนท่ี 1 ต าบลบางกุ้ ง, 2) 

พืน้ท่ีโซนท่ี 2 ต าบลดงกระทงยามและหาดยาง 3) พืน้ท่ีโซนท่ี 3 ต าบลบางปลาร้า และ 4) พืน้ท่ีโซนท่ี 4 ต าบลบาง

แตน สว่นขัน้ตอนท่ี 6 เป็นต้นไปนัน้ งานวิจยัได้พิจารณาการด าเนินงานในระดบัพืน้ท่ีแต่ละโซนไม่ได้มุ่งเฉพาะเป็น

รายต าบลเช่นเดียวกบัขัน้ตอนท่ี 2-5 โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดงัตอ่ไปนี ้

 ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับลุ่มน า้ ซึง่เป็นการศกึษาการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ท่ีดินในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา และการประเมินความต้องการใช้น า้ของภาคการเกษตรในลุม่น า้บาง

ปะกง 

 ขัน้ตอนที่  2 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับต าบล ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเก่ียวกับการใช้

ประโยชน์ท่ีดินในอดีตท่ีผ่านมา การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงการสร้างการเกษตร การ

จดัการน า้ และโครงการสร้างอายุของประชากรในระดบัต าบล2 ในช่วง พ.ศ.2560-2562 ท่ีผ่านมา ซึ่ง

ข้อมูลดังกล่าวนีท้ าให้ทราบถึงปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันและอนาคตในระดับต าบล 

นอกจากงานศึกษาดังกล่าว ทางทีมวิจัยยังได้ศึกษาถึงปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปได้ใน

ระดบัชาติ และระดบัจงัหวดั รวมถงึในระดบัลุม่น า้บางปะกง 

 ขัน้ตอนที่ 3 การหนุนเสริมการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร (ซึง่อยู่ในพืน้ท่ีศกึษาหลกัในระดบั

ต าบลของโครงการวิจยัจ านวน 4 ต าบล) ผ่านกระบวนการด าเนินงานของกรอบโครงการวิจยั เพ่ือเอือ้ต่อ

การสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัหน่วยปฏิบตัิการในระดบัพืน้ท่ี และเพ่ือรับทราบข้อมลูกิจกรรมทางการเกษตร 

ข้อท้าทาย/อปุสรรค และแนวทางการการแก้ไขท่ีเป็นไปได้ในระดบัพืน้ท่ี 

 ขัน้ตอนที่ 4 ด าเนินการสัมภาษณ์รายบุคคล ซึง่เป็นตวัแทนขององค์การบริหารส่วนต าบล, แกนน าใน

ระดบัหมูบ้่าน และเกษตรกร จ านวน 17 ราย เพ่ือสมัภาษณ์เก่ียวกบัมมุมองภาพอนาคตด้านการเกษตรใน

ระดบัต าบล ซึ่งจากการสมัภาษณ์พบว่า ผู้ ให้สมัภาษณ์ได้ให้ภาพอนาคตท่ีอาจเป็นไปได้ในระดบัต าบล 

ในเชิงของ “Business as usual” (ภาพอนาคตท่ีสถานการณ์ทกุอย่างด าเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้มุ่งเน้น

แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งในปัจจุบันเป็นหลกั) และ “Hope for” (ภาพอนาคตท่ีเป็นความหวงัของคนใน

พืน้ท่ี/ภาพอนาคตท่ีพงึประสงค์) ซึง่การสมัภาษณ์ดงักล่าวนีถื้อเป็นการจดัท าภาพอนาคตด้านการเกษตร

เบือ้งต้นในแตล่ะพืน้ท่ีของโครงการวิจยั ก่อนน าเสนอในเวทีประชมุปฏิบตัิการในขัน้ตอนท่ี 5 

 

                                                           
2
 see reports on http://deltasout-heastasia-doubt.com/ประเทศไทย/ 

http://deltasout-heastasia-doubt.com/
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ทีมวิจัยได้พัฒนา 2 ภาพอนาคตจากการสมัภาษณ์ในขัน้ตอนท่ี 4 ดงันี ้ภาพอนาคตแรก คือ ภาพ
อนาคตแบบ Business-as-usual ซึ่งเป็นการอธิบายถึงภาพอนาคตท่ีจะเกิดขึน้ในพืน้ท่ีอีก 10 ปี
ข้างหน้า ถ้าหากสถานการณ์ทุกอย่างด าเนินไปตามปกติ โดยไม่มีการริเร่ิมสิ่งใหม่เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์เดิม หรือแก้ไขปัญหาในภาคการเกษตรท่ีเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ส่วนภาพ
อนาคตท่ีสอง คือ ภาพอนาคตแบบ Hoped for (ภาพอนาคตท่ีเป็นความหวงัของคนในพืน้ท่ี/ภาพ
อนาคตท่ีพงึประสงค์) ซึง่เป็นการอธิบายถงึภาพอนาคตท่ีอยากให้เกิดขึน้ในพืน้ท่ีอีก 10 ปี ข้างหน้า 

 

 ขัน้ตอนที่ 5 การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดท าภาพอนาคตด้านการเกษตร 

(Scenario workshop) ใน “พืน้ท่ีศกึษาหลกั” 4 ต าบลในช่วงเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ท่ี

ผ่านมา ร่วมกบัผู้ เข้าร่วมทัง้หมด 80 ราย (ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนขององค์การบริหารส่วนต าบล, แกนน า

ในระดบัหมู่บ้าน, ตวัแทนของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรและกลุ่มผู้ ใช้น า้ และผู้อาศยัในพืน้ท่ี) ในการจดัเวที

ดงักลา่วผู้ เข้าร่วมได้ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัปัจจยัขบัเคลื่อนการเปลี่ยนในระดบัพืน้ท่ี ลุ่มน า้/จงัหวดั และ

ระดบัชาติ โดยพิจารณาจาก 1) การประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมา และ 

2) การน าเสนอปัจจยัขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในปัจจบุนัและอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า  จากนัน้ทีมวิจยั

ได้น าเสนอภาพอนาคตด้านการเกษตรเบือ้งต้นในแตล่ะพืน้ท่ี และให้ผู้ เข้าร่วมอภิปรายและปรับปรุง/แก้ไข

เก่ียวกับรายละเอียดของภาพอนาคตในพืน้ท่ีของตนเอง รวมทัง้ให้ผู้ เข้าร่วมได้ท าการประเมินถึงระดับ

ภาพอนาคตท่ีต้องการให้เกิดขึน้ และภาพอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

จากการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติฯ ในพืน้ท่ีศึกษาหลกัจ านวน 4 ครัง้ (ในขัน้ตอนท่ี 5) และให้

ผู้ เข้าร่วมได้ประเมินถึงระดับภาพอนาคตท่ีต้องการให้เกิดขึน้ และภาพอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึน้นัน้ 

(รายละเอียดตามภาคผนวก) พบว่า ผู้ เข้าร่วมในเวทีดังกล่าวนีต้้องการอยากเห็นภาพอนาคตท่ีเป็น

ความหวงัของคนในพืน้ท่ี/ภาพอนาคตท่ีพงึประสงค์ให้เกิดขึน้ โดยท่ีไม่ได้มองภาพอนาคตในแง่ร้ายเกินไป

ท่ีมองวา่ภาพอนาคตแบบทางเลือกนีอ้าจเกิดขึน้ได้จริง 

 ขัน้ตอนที่ 6  หลงัจากได้ภาพอนาคตด้านการเกษตรใน 4 ต าบลหลกัในเวทีประชุมเชิงปฏิบตัิการฯ ทาง

ทีมวิจยัได้ด าเนินการสมัภาษณ์เพ่ิมเติม จ านวน 15 ราย ซึง่ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, 

แกนน าในระดบัหมูบ้่าน และประธานกลุม่ผู้ ใช้น า้ในต าบลอื่นท่ีอยู่พืน้ท่ีศกึษาแต่ละโซน รวมถึงทีมวิจยัได้

ท าการเก็บข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัโครงสร้างการเกษตรทัว่ไปในต าบลท่ีได้ท าการสมัภาษณ์เพ่ิมเติม โดย

การสมัภาษณ์ในครัง้นีไ้ด้ให้ผู้ ให้สมัภาษณ์ท าการประเมินเก่ียวกับปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ ยนแปลงใน

ปัจจบุนัและอนาคต และภาพอนาคตด้านการเกษตรท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต จากนัน้ทีมวิจยัได้น าเสนอ

ภาพอนาคตเบือ้งต้นจากการจดัเวทีเชิงปฏิบตัิการฯ ในขัน้ตอนท่ี 5 เพ่ือร่วมอภิปรายถึงความเป็นไปได้ท่ี

อาจเกิดขึน้ในพืน้ท่ีต าบลของตนเอง ซึ่งผลการสมัภาษณ์ดงักล่าวนีท้างทีมวิจัยได้ภาพอนาคตในพืน้ท่ี

ศกึษาแตล่ะโซน และวิเคราะห์ถงึ 2 ภาพอนาคตด้านการเกษตรที่อาจเกิดขึน้ในภาพรวมของพืน้ที่

ศึกษา  
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 ขัน้ตอนที่ 7 การจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดท าภาพอนาคต (Scenario workshop) 

ร่วมกับตวัแทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงตวัแทนจากส านักงานจังหวดั

ปราจีนบรีุ เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2562 ท่ีผ่านมา ในการจดัเวทีประชมุเชิงปฏิบตัิการฯ ดงักล่าว 1) ทางทีม

วิจยัได้น าเสนอปัจจยัขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดบัพืน้ท่ี ระดบัลุม่น า้/จงัหวดั และระดบัชาติ ในช่วง 

15 ปีท่ีผ่านมา และ 2) ผู้ เข้าร่วมได้ร่วมอภิปรายถึงภาพอนาคตด้านการเกษตรในพืน้ท่ีศกึษาทัง้ 4 พืน้ท่ี 

และภาพอนาคตด้านการเกษตรในภาพรวมของพืน้ท่ีชลประทานบางพลวง 

 ขัน้ตอนที่ 8 การศกึษาประเด็นเร่ืองเกษตรกรรุ่นใหม่และการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  และร่วมอภิปราย

ประเด็นดงักล่าวแบบเชิงลกึ โดยในช่วงท่ีผ่านมาได้มีการศึกษาเก่ียวกับคนรุ่นใหม่และเกษตรกรรุ่นใหม่  

และการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตัิการเร่ืองเกษตรกรรุ่นใหม่จ านวน 2 ครัง้ในระดบัชาติ เพ่ืออภิปรายถึง

นโยบายสนบัสนุนท่ีเป็นไปได้ต่อการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ นอกจากนีม้ีการจดัเวทีเชิงปฏิบตัิการเร่ือง

เกษตรกรรุ่นใหมก่ารเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในพืน้ท่ีบางพลวงเพ่ือร่วมหาแนวทางในการพฒันาท่ีเอือ้ให้

เกิดความม่ันคงในการเข้าถงึที่ดนิเช่าเพื่อการเกษตรได้จริง 

 ขัน้ตอนที่ 9 การจดัเวทปีระชุมปฏบิัตกิาร เร่ืองยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเพ่ือให้บรรลภุาพอนาคต

ท่ีพึงประสงค์ ร่วมกับผู้ เข้าร่วมทัง้หมด 144 ราย จากพืน้ท่ีศึกษาหลักของงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 

เกษตรกร ตวัแทนจากองค์การบริหารสว่นต าบล และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

 ขัน้ตอนท่ี 10 การจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการช่วงท้ายของโครงการวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 เพ่ือ

น าเสนอและอภิปรายกระบวนการด าเนินงานของโครงการ โดยประชุมร่วมกบัผู้ เข้าร่วมทัง้หมด 38 ราย 

ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกร ตวัแทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานจังหวัด และ

เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  
เวทีประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกบัเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ส านกังาน

เกษตรจงัหวดัปราจีนบุรี และเวทีประชมุเชิงปฏิบติัการร่วมกบัเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ยืน 

กรุงเทพฯ  
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ภาพท่ี 2 เป็นภาพการสรุปขัน้ตอนการด าเนินงานของงานวิจยัในครัง้นี ้

ภาพ 2 กระบวนการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียจากหลายหลายภาคสว่น 

 

4. ข้อท้าทายส าหรับภาคการเกษตรและปัจจัยขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 จากการประเมินพืน้ท่ีการศกึษาขัน้ต้นท าให้สามารถจ าแนกลกัษณะข้อท้าทายหลกัส าหรับภาคการเกษตร
และปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญในพืน้ท่ี โดยทางผู้ วิจัยสามารถอธิบายถึงข้อท้าทายหลักใน
สถานการณ์ปัจจบุนัและอนาคต ดงัตอ่ไปนี ้

การจัดการน า้ 

 ภาคการเกษตรในพืน้ท่ีต้องรับมือกบัปัญหาน า้ท่วมในช่วงฤดฝูนและปัญหาการขาดแคลนน า้จืดในช่วงฤดู

แล้ง หลงัจากการเร่ิมระบายน า้ของอ่างเก็บน า้นฤบดินทรจินดาเมื่อปี พ .ศ.2560 เป็นต้นมาท าให้พืน้ท่ีมีประมาณ

น า้จืดในช่วงฤดแูล้งเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตามปัญหาการขาดแคลนน า้จืดและปัญหาสภาพน า้กร่อยอาจปรากฏขึน้อีก

ครัง้ในอนาคต เน่ืองจากการใช้น า้ของภาคอุตสาหกรรมท่ีอาจเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงการผันน า้ส่วนใหญ่เข้าพืน้ท่ี

ชลประทานแห่งใหมท่ี่อยู่ใต้อา่งเก็บน า้นฤบดินทรจินดา 

 
 

การประเมิน
ภาค
การเกษตร 
  
: ด้านการจดัการ
น า้, หว่งโซม่ลูคา่
ในการผลติทาง
การเกษตร, 
โครงสร้างภาค
การเกษตร, และ
การใช้ประโยชน์
ท่ีดนิ 

 

การจัดท าภาพอนาคต 

การจดัเวทีฯ ร่วมกบั
เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

การจดัเวทีฯ โซนท่ี 1 

การจัดท ายุทธศาสตร์
ด้านการเกษตร
เพื่อให้บรรลุภาพ

อนาคตที่พึงประสงค์ 

การจัดเวทีฯ ช่วง
ท้ายของโครงการฯ 

ภาพอนาคตใน
พืน้ท่ีบางพลวง 

ยทุธศาสตร์ด้าน
การเกษตร 

การจดัเวทีฯ โซนท่ี 2 

การจดัเวทีฯ โซนท่ี 3 

การจดัเวทีฯ โซนท่ี 4 

การศึกษาเร่ืองการเช่าท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม 

 การจดัเวทีฯ ในระดบัพืน้ท่ี 

การศึกษาเร่ืองเกษตรกรรุ่นใหม่ 

  การจดัเวทีฯ ระดบัชาติ จ านวน 2 ครัง้ 

การหนนุเสริมการด าเนินการของกลุม่เกษตรกร 

การจดัเวทีฯ โซนท่ี 1 

การจดัเวทีฯ โซนท่ี 4 

การจดัเวทีฯ โซนท่ี 3 

การจดัเวทีฯ โซนท่ี 2 
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 ส าหรับการกระจายน า้ในระดบัพืน้ท่ีนัน้ มีการผนัน า้เข้าประตูระบายน า้และส่งไปตามคลองชลประทานท่ี

กระจายอยู่ในพืน้ท่ี โดยโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาบางพลวงท าหน้าท่ีหลกัในการผันน า้ เข้าประตรูะบายน า้ท่ี

เช่ือมแม่น า้กับคลองสายหลกั และประตูระบายน า้ท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีของชลประทานบางพลวง อย่างไรก็ตาม การ

จดัการดงักล่าวส่วนใหญ่นัน้ไม่มีการจัดการเร่ืองการกระจายน า้ในด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านการจดัการน า้เพ่ือ

ควบคุมการกระจายน า้ท่ีเป็นระบบ รวมถึงขาดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระดบัพืน้ท่ีเข้าร่วมในการบริหาร

จดัการน า้ จงึสง่ผลให้เกษตรกรท่ีอยู่บริเวณท้ายน า้บางสว่นได้รับน า้ไมเ่พียงพอในช่วงฤดแูล้ง 

เกษตรกรผู้สูงอายุ 

 อายุเฉลี่ยของประชากรและเกษตรกรได้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งพบว่าเกษตรกร

ผู้สงูอายสุว่นใหญ่นัน้เป็นเกษตรกรรายย่อย เน่ืองจากทายาทของเกษตรกรผู้สงูอายกุลุม่นีม้กัจะไม่สนใจเข้ามาสาน

ตอ่แปลงการผลิตทางการเกษตรของครอบครัว 

ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า/ราคาผลิตทางการเกษตรมีความไม่แน่นอน 

 หลงัจากสิน้สดุโครงการรับจ าน าข้าวในปีพ.ศ.2558 เป็นต้นมา สง่ผลให้ผลก าไร/รายได้จากการผลิตข้าว

นัน้ลดลง ซึง่เกษตรกรรายย่อยเป็นผู้ ท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ ส าหรับเกษตรกรผู้ เลีย้งปลา/กุ้ง ก็เผชิญกบัความไม่

แน่นอนของราคาผลิต (โดยจะเห็นได้จากราคาปลาท่ีได้ลดลงเป็นอย่างมากในช่วงปี พ.ศ.2560-2561 ท่ีผ่านมา) 

ความไม่ม่ันคงของการเช่าที่ดนิเพื่อการเกษตร 

 เกษตรกรผู้ปลกูข้าวสว่นใหญ่สามารถเช่าท่ีดินภายใต้สญัญาการเช่าในระยะสัน้ ซึง่มกัจะมีระยะเวลาการ

เช่าท่ีดินเพียง 1 ปี สญัญาการเช่าระยะสัน้นีไ้ม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบมากนกัต่อเกษตรกรท่ีปลกูข้าวแบบระบบ

ทัว่ไปท่ีมีการใช้สารเคมีในระบบการผลิต ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายรายในพืน้ท่ีต้องการท่ีจะปรับเปลี่ยนผลผลิต

การเกษตรจากการปลูกข้าวในระบบทั่วไปท่ีมองไม่เห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทน /รายได้อีกต่อไปนัน้

เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นหรือปรับมาปลูกข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนดงักล่าวนัน้ 

เกษตรกรจ าเป็นต้องมีการลงทุนในท่ีดิน เช่น ลงทุนสร้างคันดินเพ่ือป้องกันน า้ท่วมในกรณีท่ีเกษตรกรต้องการ

ปรับเปลี่ยนมาท าการเกษตรผสมผสาน, ลงทนุในการปรับปรุงโครงสร้างดินเพ่ือเอือ้ต่อการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 

ฯลฯ เป็นต้น ดงันัน้จะเห็นวา่ความไมม่ัน่คงของการเช่าท่ีดินภายใต้สญัญาการเช่าในระยะสัน้นัน้ถือเป็นข้อจ ากดัท่ี

ส าคญัท่ีเป็นอปุสรรคตอ่เกษตรกรผู้ เช่าในการปรับเปลี่ยนการปลกูข้าวแบบระบบทัว่ไปสู่การผลิตทางการเกษตรใน

รูปแบบอื่น    

การท าการเกษตรเชงิเดี่ยวขนาดใหญ่ 

 ในพืน้ท่ีต าบลบางยาง ต าบลบางชะเลือด และต าบลบางเดชะ พบว่ามีบริษัทขนาดใหญ่มีการซือ้ท่ีดินเพ่ือ
ท าการเกษตรเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่ (ขนาดพืน้ท่ี 200 ถึง 5,000 ไร่) จากการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีนัน้ ได้ให้
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มมุมองถึงข้อดีของการท าการเกษตรดงักล่าว คือ ท าให้เกิดการจ้างงานในพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้ แต่ข้อเสียคือเป็นการกีด
ขวางเส้นทางการระบายน า้ในช่วงฤดนู า้หลาก 

ตารางท่ี 2 เป็นการสรุปถงึผลลพัธ์จากปัจจยัขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต 

ตาราง 2 ปัจจยัขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัในพืน้ท่ีศกึษาของโครงการวิจยั ในสถานการณ์ปัจจุบนั และใน
ภาพอนาคตแบบ Business as usual  (ภาพอนาคตท่ีสถานการณ์ทุกอย่างด าเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้มุ่งเน้น
แก้ปัญหาใดปัญหาหนึง่ในปัจจบุนัเป็นหลกั) 

ระดับของ
การ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง ในช่วง 
พ.ศ. 2545-2561 

ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้ ปัจจัยขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง ในช่วง 
พ.ศ. 2562-2572 

ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้ 

ระดับพืน้ที่ ขาดการจดัการน า้ น า้ไมเ่พียงพอในช่วงฤดแูล้ง  
การปรับระบบการปลกู
ข้าวที่พึง่พาปัจจยัการ
ผลติภายนอกไร่นา 
(เช่น เคร่ืองจกัรกลทาง
การเกษตร และ
สารเคมีสงัเคราะห์
ทางการเกษตร) 

ต้นทนุการผลติสงู จากการ
พึง่พาเคร่ืองจกัรกลทางการ
เกษตร, สารเคมีฯ, และการจ้าง
แรงงานท่ีเพิ่มขึน้ 
 

การขยายพืน้ท่ีเมือง 
(เช่น การขยายถนน) 

ขวางเส้นทางการระบายของน า้ 

ระดับลุ่มน า้/
จังหวดั 

การขยายโรงงาน
อตุสาหกรรมในพืน้ท่ี
ต้นน า้ 

- มลภาวะทางน า้ 
- ปริมาณน า้จืดลดลงในช่วงฤดู
แล้ง 
- ขวางเส้นทางการระบายน า้ 

อา่งเก็บน า้นฤบดินทร
จินดา (เร่ิมระบายน า้
ตัง้แต ่พ.ศ.2559 เป็น
ต้นมา) 

- ปัญหาการเกิดน า้ทว่มลดลง 
- การรุกล า้ของน า้เคม็ลดลง
ในช่วงฤดแูล้ง 

พืน้ท่ีชลประทานแหง่
ใหมบ่ริเวณใต้อา่งเก็บ
น า้นฤบดินทรจินดา 

ปริมาณน า้จืด

ลดลงในชว่งฤดู

แล้ง  

การก่อสร้างประตู
ระบายน า้บ้านวงัชนั/
โครงสร้างพืน้ฐานด้าน
การจดัการน า้อื่น  

ยงัอยูใ่นชว่งการ

พิจารณาโครงการฯ 

ปัจจยัขบัเคลือ่นการ

เปลีย่นแปลงและผลลพัธ์

ทีเ่กิดข้ึนยงัคงเดิม 
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ข้อท้าทายในภาคการเกษตรดังกล่าวข้างต้นนัน้มีความสัมพันธ์กัน เกษตรกรหลายราย (โดยเฉพาะ

เกษตรกรผู้ปลกูข้าวรายย่อยและรายขนาดกลาง) ติดกบัดกัวงจรอบุาทว์ดงัการอธิบายในภาพท่ี 3 โดยเกษตรกรนัน้

เผชิญกับการได้รับผลตอบแทนจากการผลิตในระดบัท่ีต ่าเน่ืองจากข้อจ ากัดจากปัจจัยภายนอก (เช่น ราคาข้าว

ตกต ่า)  นอกจากนีเ้กษตรกรยังเผชิญกับปัญหาในการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต (เช่น การผลิตท่ีมุ่งสู่การท า

เกษตรแบบผสมผสาน หรือการท าเกษตรอินทรีย์) โดยเฉพาะเร่ืองความไมม่ัน่คงของการเช่าท่ีดินเพ่ือท าการเกษตร 

และปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัน า้ (เช่น สภาวะน า้กร่อย, น า้ท่วม) จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้ทายาทของเกษตรกร

จ านวนน้อยรายกลบัมาสานตอ่แปลงผลิตทางการเกษตร รวมถึงการท่ีเกษตรกรมีอายุท่ีเพ่ิมขึน้ก็ส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของเกษตรกร ท่ียงัคงจ ากดัในการผลิตรูปแบบเดิมซึง่ไมเ่อือ้ตอ่การปรับปรุงในการ

สร้างรายได้ของเกษตรกร 

ภาพ 3 ความสมัพนัธ์ของข้อท้าทายในภาคการเกษตร 

 

5. การจัดท าภาพอนาคตด้านการเกษตร  

5.1 พืน้ที่โซนที่ 1: พืน้ปลูกข้าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย 

5.1.1 ภาพอนาคตแบบ Business as Usual (ภาพอนาคตท่ีสถานการณ์ทกุอย่างด าเนินไปตามปกติ โดยไมไ่ด้

มุง่เน้นแก้ปัญหาใดปัญหาหนึง่ในปัจจบุนัเป็นหลกั): “ภาคการเกษตรถดถอย” 

ระดับชาต ิ - ความไมแ่นน่อนของ
ราคาข้าว ปลาและกุ้ง 
- ผลตอบแทนของการ
ปลกูข้าวลดลง 

คนรุ่นใหมไ่มส่นใจกลบัมา
ท างานในภาคการเกษตร โดย
ย้ายออกจากชมุชนไปท างานใน
เมือง/โรงงานอตุสาหกรรม 

 

การผลิตทางการเกษตร ทรัพยากรน า้ โครงสร้างทางการเกษตร 

ขาดแรงจูงใจ/จ ากดัในการ
ยกระดบัการผลิตทางการเกษตร 

น า้ทว่ม 

เกษตรกรผู้สูงอาย ุ
สภาวะน า้กร่อย
ในชว่งฤดแูล้ง 

รายได้จากการผลิตข้าวอยูใ่น
ระดบัที่ต ่า 

เกษตรกรผู้ปลกูข้าวรายย่อย
และรายขนาดกลาง: มีทายาท
มาสืบทอดท าการเกษตร

จ านวนน้อยราย 

อปุสรรคตอ่การปรับเปลี่ยนการ
ผลิตที่มุง่สูเ่กษตรผสมผสาน 

สญัญาการเช่าท่ีดนิท า
การเกษตรในระยะสัน้ 

ปัจจยัขบัเคลือ่นการ

เปลีย่นแปลงและผลลพัธ์

ทีเ่กิดข้ึนยงัคงเดิม 
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ปัจจัยขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ: เกษตรกรผู้สงูอายุ, รายได้/ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวลดลง, ไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเช่าท่ีดินเพ่ือการเกษตรและการจดัการพืน้ท่ีชลประทาน 
 ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) เกษตรกรในพืน้ท่ีโซนท่ี 1 ได้พยายามปรับการผลิตจากการปลกูข้าว
เป็นพืชชนิดอื่น (เช่น การปลกูส้มโอ) เกษตรกลุ่มนีม้ีการลงทุนถมท่ีดินท าการเกษตร หรือท าคนัดินเพ่ือป้องกนัน า้
ท่วม แต่การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตนีเ้ป็นเพียงเกษตรกรส่วนน้อยประมาณ 10% ท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเอง 
เกษตรกรหลายรายท่ีมีพืน้ท่ีท าการเกษตรห่างจากแม่น า้ได้เผชิญกับภาวะน า้ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง และส่วน
ใหญ่ยังคงเช่าท่ีดินเพ่ือท าการเกษตรเป็นหลกั จากข้อจ ากัดดังกล่าวในด้านการเช่าท่ีดินท าการเกษตรและการ
เข้าถึงน า้ของเกษตรกรนัน้ ท าให้เกษตรกรไม่ได้พยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นเกษตรผสมผสาน ซึ่ง
โดยสว่นใหญ่ยงัคงผลิตข้าวในพืน้ท่ีจ ากดัและมีการใช้สารเคมีสงัเคราะห์ทางการเกษตรท่ีเข้มข้น จากการผลิตด้วย
ระบบดงักล่าวนัน้ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาสขุภาพ และท าให้มีต้นทุนการผลิตท่ีสูง รวมถึงเกิดการปนเปือ้นสารเคมี
ตกค้างในแหลง่น า้และดิน ประกอบกบัเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตข้าวในระดบัท่ีต ่า จงึท าให้พืน้ท่ีท าการเกษตร
ส่วนใหญ่ถูกขายให้กบันายทุนเพ่ือก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัให้กบัคนท่ีท างานในโรงงานอตุสาหกรรมท่ีตัง้ใกล้กบัต าบล
บางกุ้ ง นอกจากนีค้นรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ท างานในพืน้ท่ีโซนท่ี 1 เน่ืองจากคนรุ่นใหม่กลุ่มนีมุ้่งออกไปท างานใน
โรงงานอตุสาหกรรม โดยมีเพียง 10% ของคนรุ่นใหม่ในพืน้ท่ีเท่านัน้ท่ีกลบัมาสานต่อพืน้ท่ีการผลิตทางการเกษตร
ของครอบครัว 
 
5.1.2 ภาพอนาคตแบบ Desired scenario (ภาพอนาคตท่ีพงึประสงค์): “การท าเกษตรแบบผสมผสาน” 
ปัจจัยขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ: เกษตรกรผู้สงูอาย,ุ รายได้/ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวลดลง, เกิด
การปรับปรุง/พฒันาข้อตกลงในการเช่าท่ีดินเพ่ือการเกษตรและการจดัการพืน้ท่ีชลประทาน 
 ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดบัชาติท่ีน าไปสู่ข้อกฎหมายใหม่ของ

การเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งกฎหมายดงักล่าวสามารถบังคบัใช้ได้จริงในระดับพืน้ท่ี  จากการเปลี่ยนแปลง

ดงักลา่วท าให้ผู้ ให้เช่าต้องให้เช่าได้อย่างต ่า 5 ปี เพ่ือเอือ้ต่อการท าเกษตรผสมผสาน หรือการผลิตในระบบเกษตร

อินทรีย์ โดยอตัราค่าเช่าต้องอยู่ภายใต้การประกาศค่าเช่าในระดบัท้องท่ีนัน้ ซึ่งภายใต้กฎหมายใหม่ของการเช่า

ท่ีดินนีเ้พ่ือเกษตรกรรมนีท้ าให้การขายท่ีดินเพ่ือใช้ประโยชน์นอกจากการท าเกษตรท าได้ยากขึน้ เกษตรกรสว่นใหญ่

สามารถเข้าถึงน า้เพ่ือการเกษตรได้อย่างทั่วถึงเน่ืองจากการปรับปรุง/พัฒนาระบบชลประทานในพืน้ท่ี จากการ

เปลี่ยนแปลงดงักลา่วท าให้เกษตรกรรายย่อยมีความมัน่ใจในการลงทนุในท่ีดินท าการเกษตรมากขึน้ โดยเกษตรกร

มีการท าเกษตรผสมผสานเพ่ิมขึน้ถงึ 40% ทัง้ในพืน้ท่ีท าการเกษตรของตนเองและพืน้ท่ีเช่า (สญัญาเช่าท่ีดินมีการ

ระบุให้เจ้าของท่ีดินอนุญาตให้เกษตรกรผู้ เช่าสามารถปรับเปลี่ยนท่ีดินเช่าท าการเกษตรได้)  ส าหรับเกษตรกรท่ี

เข้าถงึระบบชลประทานนัน้ได้มีการลงทนุในท่ีดินเพ่ือป้องกนัน า้ท่วม (เช่น การท าคนัดิน หรือการยกระดบัพืน้ท่ีเดิม

ให้สงูขึน้) โดยบางรายเลือกท าการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน (นอกจากการปลกูข้าวเพียงอย่างเดียว) บางรายมี

การพฒันาระบบการผลิตแบบเกษตรปลอดภยั และบางรายเลือกท่ีจะท าการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  นอกจากนี ้

เกษตรกรได้มีการพฒันาช่องทางการตลาดใหมแ่ละจดัการได้เองในระดบัพืน้ท่ี (เช่นตลาดชมุชน ร้านค้าชมุชน และ
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ร้านกาแฟ) เพ่ือเช่ือมกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรกรบางรายได้ริเร่ิมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยเช่ือมกับการ

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านทางร้านค้าชมุชน และร้านกาแฟ เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

 จากการเปลี่ยนในพืน้ท่ีโซนท่ี 1 ดงัข้างต้นนัน้ ท าให้คนรุ่นใหมห่ลายรายกลบัมาท าการเกษตรเน่ืองจากคน

รุ่นใหมก่ลุม่นีเ้ห็นโอกาสในการได้รับรายได้ท่ีพึงพอใจ คนรุ่นใหม่บางรายกลบัมาท าเกษตรผสมผสาน บางรายท า

การเกษตรควบคูก่บัท างานเสริมอาชีพอื่น อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ยงัคงจ ากดัในการปรับเปลี่ยน

มาท าเกษตรผสมผสาน เน่ืองจากเป็นเกษตรกรผู้สงูอายุและต้องใช้เงินลงทุนในการผลิตท่ีค่อนข้างสงู จากเหตผุล

ดงักลา่วจงึท าให้เกษตรกรเลือกท่ีจะเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานรัฐในการลดต้นทนุการผลิต โดยผลตอบแทนใน

การผลิตข้าวท่ียงัคงจ ากดั 

5.2 พืน้ที่โซนที่ 2: พืน้ที่ปลูกข้าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายขนาดกลาง 

5.2.1 ภาพอนาคตแบบ Business as Usual (ภาพอนาคตท่ีสถานการณ์ทกุอย่างด าเนินไปตามปกติ โดยไมไ่ด้

มุง่เน้นแก้ปัญหาใดปัญหาหนึง่ในปัจจบุนัเป็นหลกั): “วิกฤตการณ์ข้าว” 

ปัจจัยขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ: การจ ากดัในการเข้าถึงน า้ท่ีเพียงพอต่อการท าการเกษตร, รายได้/

ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวลดลง, เกษตรกรผู้สงูอาย ุ

 ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) พืน้ท่ีโซนท่ี 2 ยงัไม่ได้มีการด าเนินงานปรับปรุงเร่ืองการจดัการน า้ 

โดยเกษตรกรในพืน้ท่ีมีรายได้/ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวท่ีลดลง เน่ืองจากการต้นทนุการผลิตข้าวท่ีเพ่ิมขึน้ และ

ยงัเผชิญกบัต้นทนุการสบูน า้ท่ีสงู รวมทัง้การขาดแคลนน า้ท่ีได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว จากการท่ีผลตอบแทน

จากการผลิตข้าวท่ีลดลงนัน้ท าให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจกลบัมาท างานด้านการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่มกัจะเลือกไป

ท างานในโรงงาน ส าหรับเกษตรกรผู้สงูอายนุัน้ได้จ้างแรงงานช่วยในการผลิตเป็นหลกั บางรายได้ให้เกษตรกรนอก

พืน้ท่ีมาเช่าท่ีนาของตนเอง จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้เกิดการแข่งขนัในการเช่าท่ีนาของเกษตรกรซึง่น าไปสู่

การเพ่ิมขึน้ของอตัราคา่ท่ีนาในพืน้ท่ี ด้วยรายได้/ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวท่ีตกต ่าท าให้เกษตรกรบางรายได้ให้

เกษตรกรรายอื่นมาเช่าท่ีดินของตนเองด้วยอัตราค่าเช่าท่ีสูง บางรายขายท่ีดินของตนเอง (โดยเลือกท่ีหยุดท า

การเกษตรและหนัไปประกอบท าอาชีพอื่น) ให้กบันกัลงทุนเพ่ือลงทุนก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัหรือร้านค้า และบางราย

เลือกลงทนุท าธุรกิจเกษตรเกษตรขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี ด้วยข้อจ ากดัในการบริหารจดัการน า้ในช่วงฤดแูล้งจึงท าให้มี

เกษตรกรเพียงน้อยร้ายท่ีมีท่ีดินท าการเกษตรของตนเองและมีเงินทนุท่ีเพียงพอได้ปรับพืน้ท่ีนาเป็นการปลกูพืชชนิด

อื่น นอกจากนีอ้ตัราค่าเช่าท่ีดินท าการเกษตรท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ท าให้มีเกษตรกรน้อยรายสามารถเร่ิมต้นท าการเกษตร

ผสมผสานได้จ ากดัในพืน้ท่ีท าการเกษตรของตนเอง 
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5.2.2 ภาพอนาคตแบบ Desired scenario (ภาพอนาคตท่ีพงึประสงค์): น า้ท่าสมบรูณ์มุง่สูก่ารท าเกษตร

ผสมผสาน 

ปัจจัยขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ: “การปรับปรุง/พฒันาการบริหารจดัการน า้ในพืน้ท่ี” 

 ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) พืน้ท่ีโซนท่ี 2 ได้มีการด าเนินการปรับปรุงระบบโครงสร้างในการ
จดัการชลประทาน จงึท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถงึปริมาณน า้ท่ีเพียงพอในช่วงฤดแูล้ง และยงัช่วยลดต้นทนุคา่สบู
น า้ให้กบัเกษตรกรในพืน้ท่ี การปรับปรุงระบบโครงสร้างการจดัการน า้ดงักล่าวเกิดขึน้จากข้อตกลงร่วมกนัระหว่าง
โครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาบางพลวง และเกษตรกร โดยการยอมรับให้พืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีรับน า้ (โครงการแก้มลิง) 
ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตลุาคม เกษตรกรในพืน้ท่ียงัคงมีการเช่าท่ีดินเพ่ือปลกูข้าวเป็นหลกัแต่ด้วยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการน า้ดงักลา่วข้างต้นนัน้ท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตในการสบูน า้และมี
ปริมาณผลผลิตข้าวท่ีเพ่ิมขึน้ โดยเกษตรกรได้มีการปรับตวัต่อช่วงฤดกูาลเพาะปลกูข้าวให้ช่วงฤดแูล้งโดยปลกูให้
เร็วขึน้เพ่ือให้ทนัเก็บเก่ียวก่อนช่วงกลางเดือนสิงหาคม ซึง่เป็นช่วงท่ีจะมีการผนัน า้เข้าพืน้ท่ีในช่วงฤดนู า้หลาก  
 ในการการเช่าท่ีดินเพ่ือการเกษตรนัน้ได้รับการปรับปรุงข้อกฎหมายให้เกิดการบังคบัใช้ได้จริงในระดับ
พืน้ท่ีจงึท าให้เกษตรกรผู้ เช่ามีความมัน่ใจในการใช้ประโยชน์จากท่ีดินมากขึน้ โดย 30% ของเกษตรกรในพืน้ท่ี (ทัง้
เกษตรกรท่ีมีท่ีดินของตนเอง และเกษตรกรผู้ เช่า) มีการปรับพืน้ท่ีท าเกษตรผสมผสาน (เช่น การปลกูพืชผกั , ไม้ผล 
และการเลีย้งปศุสัตว์/ประมง/สตัว์ปีก) เกษตรกรกลุ่มนีม้ีการลงทุนสร้างคนัดิน /ยกระดับพืน้ท่ีเดิมให้สูงขึน้เพ่ือ
ป้องกนัน า้ท่วมในพืน้ท่ีของตนเอง เกษตรกรบางรายปรับระบบการผลิตมาท าแบบเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้มีราคาข้าว
ท่ีดีขึน้ กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มเร่ิมมีการร่วมแลกเปลี่ยนซึง่กนัและกนัในด้านองค์ความรู้ของการจดัการแปลงการ
ผลิต รวมถึงการร่วมกนัจัดการในการแปรรูปและการตลาดของผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนีใ้นพืน้ท่ียงัได้มี
การริเร่ิมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควบคู่กับการท าโฮมสเตย์ โดยนักท่องเท่ียวสามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้
เก่ียวกบัเกษตรกรรมยัง่ยืน และเย่ียมชนตลาดชมุชน 
 เจ้าของท่ีดินบางรายมีการขายท่ีดินให้กับนักลงทุนท่ีลงทุน หรือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีอยู่นอกพืน้ท่ี /
เกษตรกรท่ีเสนอค่าเช่าสูงมาเช่าท่ีดินของตนเอง เน่ืองจากเกษตรกรผู้ เช่ากลุ่มนีท้ราบถึงการปรับปรุงระบบการ
จัดการน า้ในพืน้ท่ีท่ีเอือ้ต่อการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรในพืน้ท่ีสามารถสร้างรายได้ /ผลตอบแทนทาง
การเกษตรท่ีดีขึน้ จึงท าให้เกษตรกรสามารถหนุนเสริมรายได้ของครอบครัวและช าระหนีไ้ด้ คนรุ่นใหม่บางราย
กลบัมาท าการเกษตรร่วมกับครอบครัวเน่ืองจากคนรุ่นใหม่มองเห็นโอกาสในการท ารายได้ท่ีพึงพอใจในการท า
การเกษตรในพืน้ท่ี 

5.3 พืน้ที่โซนที่ 3: พืน้ที่เลีย้งปลา/กุ้งเป็นหลัก 

5.3.1 ภาพอนาคตแบบ Business as Usual (ภาพอนาคตท่ีสถานการณ์ทุกอย่างด าเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้

มุ่งเน้นแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งในปัจจุบันเป็นหลกั): “การจดัการด้านการผลิตและการตลาดในลกัษณะปัจเจก

บคุคล” 
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ปัจจัยขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ: ไม่ประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่ม, ราคากุ้ ง/ปลาไม่แน่นอน, 

ค าแนะน าด้านเทคนิคการผลิตเกษตรท่ีสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริงในระดบัพืน้ท่ีคงยังมีจ ากดั , การรวมกลุ่มเพ่ือ

บริหารจดัการน า้ในพืน้ท่ียงัคงจดัการได้อย่างจ ากดั 

 ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) เกษตรกรในพืน้ท่ีโซนท่ี 3 ยงัคงมีการเลีย้งปลา/กุ้ งเป็นหลกั และมี
คนรุ่นใหมบ่างรายท่ียงัร่วมท าการผลิตทางการเกษตรกบัครอบครัว เกษตรกรในพืน้ท่ีมีความพยายามท่ีจะรวมกลุ่ม
ในการจดัการด้านผลผลิตและด้านการตลาดแต่ไม่ประสบผลส าเร็จ เกษตรกรจึงมีการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านการตลาด (โดยเฉพาะราคากุ้ ง/ปลาท่ีไม่แน่นอน) และการผลิตเป็นปัจเจกบุคคล  เกษตรกรหลายรายท่ีเผชิญ
กบัปัญหาเร่ืองโรคของกุ้ง/ปลา ท่ีท าให้เกิดการตายของกุ้ ง/ปลาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดงันัน้เกษตรกรจึงมีการ
ปรับตวัตอ่ปัญหาเบือ้งต้นโดยการลดต้นทนุด้านการผลิตเป็นหลกั (เช่น ค่าอาหาร) อย่างไรก็ตามการผลิตดงักล่าว
ยงัคงเป็นการผลิตท่ีไม่ได้คุณภาพโดยเฉพาะเร่ืองขนาดของปลา และการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องในการผลิต
สตัว์น า้ จงึสง่ผลให้เกษตรกรจ าหน่ายในราคาท่ีต ่า ดงันัน้เกษตรกรรายหลายอยู่ในสภาวะหนีส้ิน เกษตรกรบางราย
ท่ีไมส่ามารถรับมือกบัสถานการณ์นีไ้ด้ก็ได้หยดุการเลีย้งกุ้ง/ปลาโดยออกไปหางานอื่นท าเช่นรับจ้างเป็นแรงงานใน
ภาคการเกษตร หรือเร่ิมต้นท าแปลงเกษตรผสมผสานขนาดเล็กร่วมกบัท างานอื่นควบคู่ไปด้วย นอกจากนีใ้นพืน้ท่ี
ยังคงขาดระบบการจัดการน า้ท่ีดี ประกอบกับอุตสาหกรรมท่ีอยู่ต้นน า้มีการใช้น า้ท่ีเพ่ิมขึน้ จึงท าให้เกิดปัญหา
น า้เคม็รุกเข้ามาในพืน้ท่ีเหมือนท่ีผ่านมาก่อนท่ีจะมีการระบายน า้จากอา่งเก็บน า้นฤบดินทรจินดา จากสถานการณ์
นีท้ าให้ประตรูะบายน า้ท่ีติดอยู่กบัแมน่ า้ปราจีนบรีุต้องปิดในช่วงฤดแูล้งเพ่ือป้องกนัน า้เคม็เข้ามาในพืน้ท่ี เกษตรกร
ยงัขาดการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจเปิด-ปิดประตนู า้และการจดัการเส้นคลองชลประทาน จงึท าให้เกษตรกรได้รับ
น า้ท่ีไมส่มัพนัธ์กบัปริมาณความต้องการน า้ในพืน้ท่ีเน่ืองจากการรวมกลุม่จดัการน า้ท่ีไมเ่ข้มแข็ง 

ส าหรับเกษตรกรผู้ปลกูข้าวในพืน้ท่ีโซนท่ี 2 ยงัคงมีการจดัการด้านการเกษตรแบบปัจเจกบุคคล ทัง้ด้าน

เทคนิคองค์ความรู้เก่ียวกบัการจัดการแปลงการผลิตและการตลาด ซึง่เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัคงปลกูข้าวเป็นหลกั

เน่ืองจากเกษตรกรไมม่ีประสบการณ์ในการผลิตทางการเกษตรประเภทอื่น และหากปรับเป็นระบบการผลติรูปแบบ

อื่นต้องใช้เงินลงทนุท่ีสงู บางรายให้คนจากภายนอกพืน้ท่ีมาเช่าท่ีดินของตนเองในการลงทนุเลีย้งกุ้ง/ปลา 

5.3.2 ภาพอนาคตแบบ Desired scenario (ภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์): “ประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่ม

เกษตรกร” 

ปัจจัยขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ: ประสบความส าเร็จในการรวมกลุม่, มีกระบวนการท างานท่ีโปร่งใส, 

ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการน า้ 

ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) เกษตรกรในพืน้ท่ีโซนท่ี 3 ยงัคงเลีย้งปลา/กุ้ งเป็นหลกั และมีคนรุ่น
ใหม่ท่ียังท าการเกษตรร่วมกบัครอบครัว การจัดการน า้ในพืน้ท่ีได้รับการปรับปรุงเน่ืองจากความสามารถในการ
ควบคุมการส่งน า้ในพืน้ท่ี และมีพืน้ท่ีในการเก็บกักน า้ได้มากขึน้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการร่วม
ตดัสินใจในการบริหารจดัการประตรูะบายน า้และคลองชลประทานในพืน้ท่ี จากการจดัการน า้ดงักลา่วท าให้พืน้ท่ีมี
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ปริมาณน า้ท่ีเพียงพอในช่วงฤดแูล้ง และสามารถปรับตวัต่อการเพ่ิมขึน้ของระดบัความเค็มในแม่น า้เน่ืองจากการ
ขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรมท่ีตัง้อยู่บริเวณต้นน า้ 

นอกจากนีใ้นระดับพืน้ท่ีได้มีการจัดตัง้สหกรณ์ประมงผู้ เลีย้งปลา /กุ้ งหลากหลายสหกรณ์ โดยสหกรณ์
ดงักลา่วได้มีเช่ือมโยงกนัเป็นสมาพนัธ์สหกรณ์ประมงเพ่ือเช่ือมการบริหารจดัการด้านการตลาด โดยกระบวนการ
ท างานร่วมกันนัน้มีกระบวนการท างานโปร่งใสเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการบริหาร
สหกรณ์ ในการด าเนินงานของสหกรณ์ดงักล่าวมีการสนบัสนุนสมาชิกในด้านเทคนิคการเลีย้งปลา/กุ้ ง ด้านปัจจยั
การผลิตในราคาต ่า ด้านการตลาด และด้านการด าเนินงานของตลาดรับซือ้ปลา นอกจากนีก้ารด าเนินงานของ
สหกรณ์ยังได้มีการวางแผนเชิงรุกทัง้ด้านการผลิตและด้านการตลาด นอกจากนีก้ลุ่มเกษตรกรยังประสบ
ความส าเร็จในการท างานเช่ือมกับหลากหลายเครือข่าย เช่น สหกรณ์ , กลุ่มเกษตรกรต่างๆ ในระดับภูมิภาค, 
หน่วยงานรัฐ, ฯลฯ เพ่ือยกระดบัความสามารถของเกษตรกรในด้านการผลิตปลาและกุ้ งให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึน้ จากการยกระดบัความสามารถการผลิตดงักล่าวท าให้ลดปัญหาเร่ืองการเกิดโรค และจ านวนการตายของ
กุ้ง/ปลา รวมถงึเกษตรกรสามารถผลิตขนาดปลาได้ตามท่ีตลาดต้องการ กลุม่เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานท่ี
เก่ียวข้องในการผลิตสัตว์น า้ จึงส่งผลให้กลุ่มสามารถเข้าถึงตลาดได้หลากหลายช่องทางทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เน่ืองจากตลาดมีความต้องการการผลิตท่ีได้คุณภาพทัง้ขนาดสตัว์น า้และมาตรฐานรับรองการผลิต  
การด าเนินงานร่วมกนัระหว่างสหกรณ์และสถาบนั/กลุ่มเกษตรกรในพืน้ท่ีได้มีการร่วมกนัแปรรูปผลผลิตจากปลา
และกุ้ง และจดัหาตลาดให้กบัผลิตภณัฑ์แปรรูปของสมาชิกร่วมกนั 

ส าหรับเกษตรกรผู้ปลกูข้าวในพืน้ท่ีโซนท่ี 3 นัน้มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูเก่ียวกบัเทคนิคการผลิตท่ีลดต้นทุน

ในการปลกูข้าว แตอ่ย่างไรก็ตามเกษตรกรยงัคงมีการท าตลาดแบบปัจเจกบคุคล 

5.4 พืน้ที่โซนที่ 4: พืน้ที่ปลูกข้าว บางส่วนมีการท าเกษตรผสมผสานและบ่อเลีย้งกุ้ง 

5.4.1 ภาพอนาคตแบบ Business as Usual (ภาพอนาคตท่ีสถานการณ์ทกุอย่างด าเนินไปตามปกติ โดยไมไ่ด้

มุง่เน้นแก้ปัญหาใดปัญหาหนึง่ในปัจจบุนัเป็นหลกั): “ภาคการเกษตรถดถอย” 

ปัจจัยขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ: เกษตรกรผู้สงูอาย,ุ รายได้/ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวลดลง, การ

ขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรม, ท าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างจ ากัด, ไม่ประสบความส าเร็จในการริเร่ิมโครงการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) ข้าวยงัคงเป็นการผลิตทางการเกษตรหลกัในพืน้ท่ีโซนท่ี 4 ถงึแม้ช่วง

ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมาพืน้ท่ีท านาลดลงถึง 4,000 ไร่ เน่ืองจากการขยายตวัของพืน้ท่ีเมือง/ภาคอุตสาหกรรม 

เกษตรกรสว่นใหญ่มุง่การผลิตแบบลดต้นทนุเน่ืองจากราคาข้าวตกต ่า แตอ่ย่างไรก็ตามยงัมีเกษตรกรจ านวนหลาย

รายท่ียงัคงพึ่งพาปัจจยัการผลิตภายนอกไร่นา (เช่นสารเคมีสงัเคราะห์ทางการเกษตร) และจ้างแรงงานเป็นหลกั 

ดังนัน้จึงท าให้ผลตอบแทนทางรายได้ของเกษตรกรตกต ่าและบางรายยังคงอยู่ในวงจรหนีส้ินทางการเกษตร 

เกษตรกรต้องการมีรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ท าให้เกษตรกรบางรายสนใจเลีย้งปลากระชัง หรือปรับเปลี่ยนการผลิตเป็น
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ประเภทอื่น เช่น บ่อเลีย้งปลา/กุ้ง แต่การผลิตดงักล่าวนัน้ใช้เงินลงทุนท่ีสงู ประกอบกบัเป็นการผลิตท่ีมีความเสี่ยง 

โดยเฉพาะการขยายตวัภาคอตุสาหกรรมบริเวณต้นน า้ท าให้แมน่ า้มีโอกาสเกิดมลภาวะซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการ

เลีย้งปลากระชงั มีเกษตรกรน้อยรายท่ีปรับมาท าเกษตรอินทรีย์เน่ืองจากเป็นการผลิตท่ีต้องมีการจดัการแปลงท่ี

เข้มข้น และขาดโอกาสในการท าก าไร (เน่ืองจากเกษตรกรสว่นใหญ่จ าหน่ายข้าวอินทรีย์ในราคาเดียวกบัข้าวทัว่ไป) 

บางรายท าเกษตรอินทรีย์เพียงเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเน่ืองจากตระหนกัเร่ืองสขุภาพ  

มีคนรุ่นใหมน้่อยรายท่ีกลบัมาท าการเกษตรตอ่จากครอบครัวนัน้มกัมีฐานครอบครัวท่ีมีท่ีดินท าการเกษตร

เป็นของตนเอง ซึ่งคนรุ่นใหม่กลุ่มนีม้าท าการเกษตรทัง้แบบเต็มเวลาและท าเป็นอาชีพเสริม โดยคนรุ่นใหม่ส่วน

ใหญ่อพยพออกไปท างานนอกชมุชนเป็นหลกั ซึง่มกัท างานในโรงงานอตุสาหกรรมท่ีได้ขยายเพ่ิมขึน้ในพืน้ท่ีโซนท่ี 4 

และบริเวณข้างเคียง ส าหรับหน่วยงานรัฐท่ีได้ร่วมจดัท าโครงการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ร่วมกบัคนในชุมชน แต่

ยงัคงท าด าเนินงานได้ในพืน้ท่ีจ ากดั  

5.4.2 ภาพอนาคตแบบ Desired scenario (ภาพอนาคตท่ีพงึประสงค์): “การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ร่วมกบัการ

ขยายผลของโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” 

ปัจจัยขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ: มีกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็ง, ประสบความส าเร็จในการท าเกษตร

อินทรีย์, ประสบความส าเร็จในการท าโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) เกษตรกรในพืน้ท่ีโซนท่ี 4 มีการท าเกษตรอินทรีย์ท่ีเพ่ิมขึน้ เกษตรกร

มีการท างานเช่ือมโยงระดับกลุ่ม รวมทัง้มีการจัดตัง้องค์กรท่ีหลากหลาย (เช่น การจัดตัง้สหกรณ์ฯ) และมีการ

พฒันาเครือข่ายระดบัพืน้ท่ีในการท างานร่วมกบัภาครัฐ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพ่ือสนบัสนุนและเสริมความ

เข้มแข็งของกลุ่มในด้านการผลิตทางการเกษตร (ลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร, ลดปัญหามลภาวะทางน า้, การ

ปรับปรุงบ ารุงดิน, และการปรับปรุง/พฒันาผลผลิตทางการเกษตร), และการแปรรูปผลผลิต จากการผลิตเกษตร

อินทรีย์ดงักล่าว เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลาย

ช่องทางการตลาดในราคาท่ีสงูกวา่ข้าวท่ีผลิตในระบบการใช้สารเคมีฯ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์อินทรีย์มีความต้องการ

ทางตลาดท่ีสูงโดยการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้เกษตรกรมี

รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จึงเกิดความมั่นใจในการท าเกษตรอินทรีย์และขยายพืน้ท่ีการผลิตข้าวอินทรีย์ รวมถึงการปลูก

พืชผักและเลีย้งสตัว์ท่ีหลากหลายเพ่ิมขึน้ เกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่นัน้ต้องการสร้างโอกาสท่ีจะเพ่ิม

รายได้ แตเ่กษตรกรบางรายซึง่สว่นใหญ่เป็นเกษตรกรผู้สงูอายุนัน้ท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเป็น

หลัก นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีประสบความส าเร็จในการพัฒนาโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์จากการสนับสนุนของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท าให้มีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวในพืน้ท่ีอย่างตอ่เน่ืองทัง้มาพกัในพืน้ท่ีและเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้

และสนบัสนนุผลผลิตเกษตรอินทรีย์ คนรุ่นใหมส่ว่นใหญ่กลบัมาท างานด้านการเกษตรเน่ืองจากมองเห็นโอกาสใน

การได้รายได้ท่ีพึงพอใจจากการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ีเช่ือมโยงกบัโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ในพืน้ท่ี โดยการน า
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นวตักรรมทางการเกษตรและเคร่ืองทุ่นแรงมาปรับใช้ในการจัดการแปลงการผลิต และมีการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรพร้อมกบัท าการตลาดด้วยตนเอง 

 ตารางท่ี 3 แสดงถงึการวิเคราะห์ภาพอนาคตด้านการเกษตรใน 4 พืน้ท่ีศกึษาหลกั  

ตาราง 3 ตารางวิเคราะห์ภาพอนาคตด้านการเกษตรใน 4 พืน้ท่ีศกึษาหลกั 

พืน้ที่การศึกษา
หลัก 

ภาพอนาคตแบบ Business as Usual 
(ภาพอนาคตที่สถานการณ์ทุกอย่างด าเนิน
ไปตามปกติ โดยไม่ได้มุ่งเน้นแก้ปัญหาใด
ปัญหาหน่ึงในปัจจุบนัเป็นหลกั) 

ภาพอนาคตแบบ Desired scenario (ภาพ
อนาคตที่พึงประสงค์) 

เขตพืน้ท่ีโซนที่ 1: 
พืน้ท่ีปลกูข้าว ซึง่
สว่นใหญ่เป็น
เกษตรกรรายยอ่ย 
 

ภาคการเกษตรถดถอย 
- จ านวนของเกษตรกรที่ท าเกษตรผสมผสาน
ยงัคงมีจ ากดัเนื่องจากความไมม่ัน่คงในการ
เช่าทีด่ิน และปริมาณน า้มีไมเ่พยีงพอในชว่งฤดู
แล้ง 
- เกษตรกรผู้ปลกูข้าวมีผลตอบแทนทางด้าน
รายได้ที่ต า่ เนื่องจากต้นทนุการผลติที่สงู และ
ราคาข้าวไมแ่นน่อน  
- มีคนรุ่นใหมน้่อยรายที่จะมาสบืทอดท า
การเกษตรตอ่จากครอบครัว 

การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
- มีการขยายพืน้ท่ีท าเกษตรแบบผสมผสาน 
เนื่องจากมีการปรับปรุงเง่ือนไขการเชา่ที่ดินและ
เกษตรกรสามารถเข้าถึงระบบชลประทานที่มีน า้
เพียงพอในการท าการเกษตร 
- ใช้สารเคมีสงัเคราะห์ทางการเกษตรลดลง (เช่น 
การท าเกษตรปลอดภยั, การท าเกษตรอินทรีย์) 
ควบคูก่บัการท ากิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัครอบครัว 
- 30% ของคนรุ่นใหมก่ลบัมาท างานด้าน
การเกษตร โดยบางรายท าการเกษตรควบคูก่บั
การท างานอาชีพอื่น 

เขตพืน้ท่ีโซนที ่2: 
พืน้ท่ีปลกูข้าว ซึง่
สว่นใหญ่เป็น
เกษตรกรรายขนาด
กลาง 
 

วิกฤตการณ์ข้าว 
- เกษตรกรน้อยรายที่พยายามท าเกษตร
ผสมผสานเนื่องจากข้อจ ากดัเร่ืองการเข้าถึงน า้
ที่เพียงพอในชว่งฤดแูล้ง 
- ปริมาณผลผลติข้าวลดลง และต้นทนุการสบู
น า้สงูที่เพิ่มขึน้ จึงท าให้ผลตอบแทนทางรายได้
ลดลง 
- เกษตรกรบางรายเลกิท านา โดยบางรายให้
เช่าทีด่ินท าการเกษตรของตนเอง 
- คนรุ่นใหมไ่มส่นใจท างานด้านการเกษตร 

น า้ทา่สมบรูณ์มุง่สูเ่กษตรผสมผสาน 
- เกษตรกรสามารถเข้าถึงน า้ที่เพยีงพอในช่วงฤดู
แล้ง  
- เป็นพืน้ท่ีรับน า้ในช่วงฤดนู า้หลาก 
- เกษตรกรสามารถผลติข้าวในปริมาณที่เพิม่ขึน้ 
และมีต้นทนุการสบูน า้ที่ลดลง 
- 30% ของเกษตรกรที่มีที่ดินของตนเองเร่ิมมกีาร
ปรับเปลีย่นพืน้ท่ีเป็นเกษตรผสมผสาน  
- คนรุ่นใหมบ่างรายเร่ิมกลบัมาท าการเกษตรใน
แปลงการผลติของครอบครัว 
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เขตพืน้ท่ีโซนที ่3: 
พืน้ท่ีบอ่เลีย้งปลา/
กุ้งเป็นหลกั 

การจดัการด้านการผลติและการตลาดใน
ลกัษณะปัจเจกบคุคล 
- ไมป่ระสบผลส าเร็จในการรวมกลุม่ และขาด
การจดัการเร่ืองน า้ที่มีประสทิธิภาพ 
- เกษตรกรมกีารปรับตวัในด้านการผลติที่
หลากหลายรูปแบบในการเผชิญกบัราคาปลา
และกุ้งที่ไมแ่นน่อน 
- ผลตอบแทนจากการผลติที่ลดลง จึงท าให้
เกษตรกรบางรายเป็นหนี,้ บางรายเลกิการ
เลีย้งกุ้ง/ปลา/ท านา, บางรายให้เกษตรกรราย
อื่นเช่าทีด่ินของตนเอง ฯลฯ เป็นต้น 
- คนรุ่นใหมย่งัคงมีร่วมท าการเกษตรกบั
ครอบครัว  

ประสบความส าเร็จในการรวมกลุม่เกษตรกร 
- ประสบความส าเร็จในการรวมกลุม่ของ
เกษตรกรเพื่อร่วมกนัจดัการเร่ืองน า้, การ
ปรับปรุงเทคนิคของการเลีย้งกุ้ง/ปลา, การเข้าถึง
ปัจจยัการผลติในราคาต ่า, วางแผนการผลติแบบ
มีสว่นร่วม, มีการแปรรูปท่ีหลากหลาย และมีการ
จดัการด้านการตลาดร่วมกนั  
- ผลตอบแทนจากภาคการเกษตรเพิ่มขึน้  
- คนรุ่นใหมก่ลบัมาท าการเกษตรร่วมกบั
ครอบครัวเพิม่ขึน้ 
 

เขตพืน้ท่ีโซนที ่4: 
พืน้ท่ีปลกูข้าว 
บางสว่นมีการท า
เกษตรผสมผสาน
และบอ่เลีย้งกุ้ง 

ภาคการเกษตรแบบถดถอย 
- เกษตรกรมีรายได้จากการท านาลดลง 
เนื่องจากต้นทนุการผลติที่สงูและความไม่
แนน่อนของราคาข้าว 
- มีเกษตรกรน้อยรายที่พยายามท าเกษตร
อินทรีย์เนื่องจากมีการจดัการท่ีเข้มข้นและยงั
ขาดโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการผลติ 
(เนื่องจากจ าหนา่ยข้าวอินทรีย์ในราคาเดียวกบั
ราคาข้าวทัว่ไป)  
-  โครงการทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศยงัคงจ ากดัเร่ือง
การขยายผลในพืน้ท่ี 
- มีคนรุ่นใหมน้่อยรายที่สบืทอดท าการเกษตร
ตอ่จากครอบครัว 

การผลติแบบเกษตรอินทรีย์ ร่วมกบัการขยายผล
ของโครงการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
- เกษตรกรประสบความส าเร็จในการท าเกษตร
อินทรีย์ควบคูก่บัการด าเนินโครงการทอ่งเที่ยว
เชิงนเิวศ ที่สามารถเช่ือมโยงกนัในการกระจาย
ผลผลติทางการเกษตร  
- ลดต้นทนุการผลติข้าว, เกษตรกรมีสขุภาพท่ีดี 
และมีสิง่แวดล้อมที่ดีขึน้ 
- คนรุ่นใหมห่ลายรายกลบัมาท าการเกษตร 
 

5.5 การวิเคราะห์ภาพอนาคตด้านการเกษตรในพืน้ที่ชลประทานบางพลวง 

 จากภาพอนาคตด้านการเกษตรใน 4 พืน้ท่ีหลกัดงัข้างต้นนัน้ สามารถน ามาจดักลุ่ม 2 ภาพอนาคตในเชิง

วิเคราะห์ในระดบัพืน้ท่ีชลประทานบางพลวง ดงัตอ่ไปนี ้

5.5.1 ภาพอนาคตแบบ Business as Usual (ภาพอนาคตท่ีสถานการณ์ทุกอย่างด าเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้

มุง่เน้นแก้ปัญหาใดปัญหาหนึง่ในปัจจบุนัเป็นหลกั) 
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ปัจจัยขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ: ไม่ประสบความส าเร็จในปรับปรุงเร่ืองการบริหารจดัการน า้, การ

ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตในพืน้ท่ียังคงท าได้อย่างจ ากดั , การงานร่วมกันของเกษตรกรยังคงท าได้จ ากัด, การ

พฒันาเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศยงัคงท าได้จ ากดั 

ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) เกษตรกรผู้ปลกูข้าวสว่นใหญ่ในพืน้ท่ียงัคงไมป่ระสบความส าเร็จใน

การปรับเปลี่ยนจากการผลิตข้าวท่ีเผชิญกบัการขาดอ านาจในการต่อรองราคา สดัส่วนของเกษตรกรท่ีท าเกษตร

ผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ยงัคงมีจ านวนท่ีจ ากดั เกษตรกรบางกลุ่มได้รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐภายใต้

นโยบายสนบัสนนุให้เกษตรกรปลกูพืชชนิดอ่ืนหลงัการท านา อย่างไรก็ตามหน่วยงานท่ีด าเนินการอยู่นัน้ไมไ่ด้มีการ

จดัการหรือติดตามหลงัจากเสร็จสิน้การด าเนินงานของโครงการดงักลา่ว 

เกษตรกรหลายรายได้ขายท่ีดิน และบางรายให้เกษตรกรจากต าบลอื่นท่ี รวมถึงเกษตรกรจากต่างจงัหวดั 

(เช่น จงัหวดัสมทุรปราการ และจังหวดัฉะเชิงเทรา) เช่าท่ีดินท าการเกษตรของตนเอง โดยเกษตรกรท่ีมาเช่าพืน้ท่ี

ดงักลา่วนีม้ีการลงทุนเลีย้งปลา/กุ้ งเป็นหลกั เกษตรกรบางรายได้ขายท่ีดินให้กบับริษัทท่ีมีการลงทุนท าการเกษตร

เชิงเดี่ยวขนาดใหญ่ และสร้างโรงงานอตุสาหกรรม บริษัทดงักล่าวได้มีการลงทุนในเคร่ืองจกัรกลและเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัเพ่ือจ ากดัแรงงานในด้านการผลิต แตอ่ย่างไรก็ตามบริษัทกลุ่มนีย้งัคงสร้างโอกาสในการจ้างแรงงานให้กบั

คนในพืน้ท่ี รวมถึงการลงทุนท าคนัดินเพ่ือป้องกนัน า้ท่วมต่อพืน้ท่ีของบริษัทท่ีได้ลงทุนนัน้เป็นการก่อสร้างท่ีท าให้

เกิดการกีดขวางการไหลของน า้จงึท าให้เกิดการระบายน า้สง่ผลให้เกิดน า้ท่วมในพืน้ท่ีและบริเวณใกล้เคียงบ่อยครัง้ 

รวมทัง้ในพืน้ท่ีมีการแข่งขนัในการเช่าท่ีดินด้วยอตัราคา่เช่าท่ีสงูเน่ืองจากมีพืน้ท่ีท าการเกษตรท่ีจ ากดั 

ความพยายามในการปรับปรุงเร่ืองการจดัการน า้ในพืน้ท่ีนัน้ยงัคงไม่ประสบความส าเร็จ เกษตรกรผู้ปลกู

ข้าวยงัคงปลกูข้าวเป็นพืชหลกัในพืน้ท่ีต่อไปโดยการมุ่งลดต้นทุนการผลิตข้าวและบางรายมีการปรับใช้เทคโนโลยี

ร่วมในระบบการผลิต (เช่น เคร่ืองหยอดเมล็ดข้าว หรือการใช้โดรนในการฉีดพ่นแปลงการผลิต) เพ่ือยกระดบัการ

ผลิตทางการเกษตร แต่อย่างก็ตาม เกษตรกรในพืน้ท่ียังคงเผชิญกับปัญหาอัตราค่าเช่าและค่าสูบน า้ท่ี เพ่ิมขึน้ 

เกษตรกรบางรายไมส่ามารถท่ีจะจดัการกบัปัญหาดงักล่าวได้จึงหยุดท าการเกษตรโดยหนัไปประกอบอาชีพอื่น มี

เพียงเกษตรกรบางรายเท่านัน้ท่ีสามารถเข้าถงึน า้ชลประทาน โดยเกษตรกรดงักล่าวมีการลงทุนติดตัง้เคร่ืองสบูน า้

ของตนเองจากแมน่ า้และมีการขดุคลองสง่น า้เพ่ือสบูน า้จากแมน่ า้ปราจีนบรีุเข้าในพืน้ท่ีการเกษตร  

เกษตรกรมุง่ท่ีจะลดต้นทนุการผลิต โดยไมไ่ด้ให้ความส าคญัตอ่การเพ่ิมผลผลิต หรือการเสริมสร้างอ านาจ

ในการต่อรองราคาผลผลิต เกษตรกรมีรายได้ผลตอบแทนทางการเกษตรในระดบัท่ีต ่าและมีคนรุ่นใหม่น้อยรายท่ี

สนใจมาท าการเกษตร โดยท่ีเกษตรกรกลุ่มนีต้้องเผชิญกบัข้อจ ากัดในการเร่ิมต้นท าการเกษตรในด้านการเข้าถึง

ท่ีดินท าการเกษตร องค์ความรู้ และความเข้าใจ/ยอมรับของครอบครัว 

ในพืน้ท่ีได้มีการพยายามสนบัสนนุการสร้างกลุม่เกษตรกรเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงเทคนิคด้านการผลติและ

การตลาด โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ เลีย้งปลา/กุ้ ง แต่อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มของเกษตรกรดงักล่าวนัน้ไม่ประสบ
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ความส าเร็จ เช่นเดียวกบัการริเร่ิมโครงการชมุชนท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีการขยายผลในพืน้ท่ีได้อย่างจ ากดัเน่ืองจาก

ขาดการประสานงานร่วมกนัระหว่างหน่วยปฏิบตัิการ รวมถึงเงินสนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาพืน้ท่ีท่องเท่ียวและ

การประชาสมัพนัธ์นัน้มีอย่างจ ากดั 

5.5.2 ภาพอนาคตแบบ Desired scenario (ภาพอนาคตท่ีพงึประสงค์) 

ปัจจัยขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ: การปรับปรุง/พฒันาการจัดการน า้, ประสบความส าเร็จในการ

ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตร, กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง, ประสบความส าเร็จในการริเร่ิมโครงการ

ชมุชนท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) มีหลากหลายโครงการท่ีเข้าจดัการเพ่ือสนบัสนุนต่อพฒันาการของ

ระบบการเกษตรในระดบัพืน้ท่ี เกษตรกรสามารถเข้าถึงน า้ชลประทานท่ีเพียงพอในช่วงฤดแูล้งด้วย 2 เหตผุล ดงันี ้

1) มีการก่อสร้างระบบการบริหารจดัการน า้ท่ีดีขึน้เน่ืองจากข้อตกลงของเกษตรกรร่วมกบักรมชลประทาน โดยการ

ยอมรับให้พืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีรับน า้ในช่วงฤดนู า้หลาก และ 2) กลุม่ผู้ ใช้น า้มีการบริหารจดัการน า้ภายในกลุ่ม และมีการ

ประสานเก่ียวกับการกระจายน า้ในพืน้ท่ีท่ีดีขึน้ เกษตรกรหลายรายท่ีก่อนหน้านีม้ีการผลิตข้าวท่ีมีการใช้สารเคมี

ทางการเกษตรท่ีเข้มข้นนัน้ได้มีการพยายามปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นข้าวอินทรีย์ หรือการท าเกษตร

ผสมผสานภายใต้การสนบัสนุนของหน่วยงานรัฐ และมีบางรายท่ีเร่ิมต้นท ารูปแบบการเกษตรดงักล่าวด้วยตนเอง 

เกษตรกรหลายรายมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการผลิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร  แต่

การปรับเปลี่ยนดงักลา่วนัน้มีความสมัพนัธ์กบัอปุสรรคและโอกาสท่ีเกิดขึน้ ประการแรกคือ เกษตรกรผู้ เช่ามีความ

มัน่คงในเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ิมขึน้ จึงท าให้มีความมัน่ใจในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินและวสัดอุปุกรณ์ใน

การจดัการแปลงการผลิต ประการท่ีสองคือ องค์กรเกษตรกรหลายองค์กรประสบความส าเร็จนัน้ได้มีการเช่ือมโยง

กนัในเร่ืองการสนบัสนุนเร่ืองเทคนิคการผลิตเกษตรและการท าตลาดร่วมกนั คนรุ่นใหม่บางรายกลบัมาเร่ิมต้นท า

การเกษตรด้วยเหตผุล 3 ประการ ดงันี ้1) ผลตอบแทนทางด้านรายได้จากการท าการเกษตร (เช่น การท าเกษตร

อินทรีย์ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกษตรควบคูก่บัการท าการเกษตร ฯลฯ), 2) เห็นโอกาสในการพฒันาแปลงการผลิต

เชิงบวกในอนาคต, และ 3) นโยบายสนบัสนนุการสร้างเกษตรกรรุ่นใหมข่องรัฐที่เอือ้ต่อการเร่ิมต้นท าการเกษตรใน

พืน้ท่ี เช่น การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ สูงอายุและเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีต้องการเร่ิมต้นท า

การเกษตร นอกจากนีใ้นพืน้ท่ียังประสบความส าเร็จในการพัฒนากิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น การเย่ียมชม

สถานท่ีทางวฒันธรรม และแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ การจดัท าบ้านพกัโฮมสเตย์ และการเย่ียมชมแปลงการผลิต

เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

ตารางท่ี 4 เป็นการสงัเคราะห์ภาพอนาคตในระดบัพืน้ท่ีชลประทานบางพลวง 
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ตาราง 4 ตารางสงัเคราะห์ภาพอนาคตในระดบัพืน้ท่ีชลประทานบางพลวง 

ภาพอนาคตแบบ Business as Usual (ภาพอนาคต
ที่สถานการณ์ทุกอย่างด าเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้
มุ่งเน้นแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึงในปัจจุบนัเป็นหลัก) 

ภาพอนาคตแบบ Desired scenario (ภาพอนาคตที่พึง
ประสงค์) 

o ไมป่ระสบความส าเร็จในการเปลีย่นระบบการ
ผลติแบบเกษตรเคมี และอ านาจในการตอ่รอง
ราคาผลผลติยงัคงมีจ ากดั 

o ไมป่ระสบความส าเร็จในการปรับปรุง/พฒันา
ด้านการจดัการน า้ 

o มุง่เน้นเร่ืองการลดต้นทนุการผลติแตก่ารพฒันา
เร่ืองคณุภาพผลผลติยงัคงมีจ ากดั 

o เกษตรกรบางรายไมส่ามารถเผชิญกบัข้อท้าทาย
ที่เกิดขึน้ในแปลงการผลติ จึงท าให้เกษตรกรกลุม่
นีเ้ลกิท าการเกษตรและหนัไปประกอบอาชีพอื่น 

o เกษตรกรหลากหลายได้ขายที่ดินท าการเกษตร 
และบางรายให้เกษตรกรที่มาจากพืน้ท่ีอื่นเชา่
ที่ดินของตนเอง 

o มกีารแขง่ขนัการเช่าที่ดินด้วยราคาคา่เช่าทีเ่พิ่ม
สงูขึน้ 

o มีคนรุ่นใหมน้่อยรายที่สนใจกลบัมาท า
การเกษตร 

o การปรับปรุงในการเข้าถึง/การสง่น า้ชลประทานในช่วง
ฤดแูล้ง 

o เกษตรกรหลายรายได้เร่ิมผลติข้าวอินทรีย์ หรือ การท า
เกษตรผสมผสานโดยได้รับการสนบัสนนุจากหนว่ยงาน
รัฐ และบางรายเร่ิมต้นในการเปลีย่นแปลงระบบการ
ผลติดงักลา่วด้วยตนเอง 

o เกษตรกรผู้ เชา่มคีวามมัน่คงในการเชา่ที่ดินเพิม่มากขึน้ 
จึงท าให้เกษตรกรกลุม่นีม้คีวามมัน่ใจในการลงทนุด้าน
วสัดอุปุกรณ์ทางการเกษตรและด้านการปรับปรุงบ ารุง
ดินเพิ่มมากขึน้ 

o สถาบนัเกษตรกรหลายแหง่ประสบความส าเร็จในด้าน
การให้ค าแนะน าเทคนิคการผลติและการตลาดร่วมกนั 

o คนรุ่นใหมบ่างรายกลบัมาเร่ิมต้นท าการเกษตร โดย
ได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายรัฐ 

o ประสบความส าเร็จในการจดัการกิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิง
นิเวศ (ในการเช่ือมโยงกบัระบบการผลติเกษตรกรรม
ยัง่ยืน) และการประชาสมัพนัธ์ในระดบัจงัหวดัท าให้เป็น
ที่รู้จกัมากขึน้ 

6. กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุภาพอนาคตที่พงึประสงค์ 

6.1 แนวทางในการด าเนินงาน 

6.1.1 การจดัการน ้า 

พืน้ท่ีโซนท่ี 1 

ในพืน้ท่ีมีการปรับปรุงในการจดัการน า้ท่ีเอือ้ให้เกษตรกรได้รับน า้ท่ีเพียงพอในช่วงฤดแูล้งโดยครอบคลุม

พืน้ท่ีทัง้หมดของสองต าบล (ต าบลบางกุ้ง และต าบลท่างาม) และเกษตรกรมีต้นทนุการสบูน า้ท่ีลดลง เพ่ือให้บรรลุ

ในการจดัการน า้ดงักล่าวนัน้ ประการแรกต้องมีชุดของแนวทางการด าเนินการในการปรับปรุงโครงสร้างก่อสร้าง

ชลประทานในระดบัพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 1) ข้อตกลงร่วมกับเจ้าของท่ีดินต่อการอนุญาตในการขยายพืน้ท่ี

ชลประทานให้ครอบคลมุทัง้สองต าบล, 2) การสร้างสระเก็บน า้ในพืน้ท่ีสาธารณะ (การส ารวจเพ่ือประเมินถึงความ
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เป็นไปได้ในการขุดสระในพืน้ท่ีสาธารณะ) และการขุดลอกคูคลองพร้อมกับการติดตัง้เคร่ืองสูบน า้บริเวณปาก

ทางเข้าคลองส่งน า้เพ่ือให้มีปริมาณการเก็บน า้ในพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้ และ 3) การก่อสร้างประตรูะบายน า้ในคลองส่งน า้

เพ่ือเพ่ิมการควบคมุการสง่น า้ใสแตล่ะพืน้ท่ี ประการท่ีสองการสร้างข้อตกลงร่วมกบัส านกังานชลประทานเกี่ยวกบั

การระบายน ้าจากอ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดาในการวางแผนการระบายน า้ท่ีเอือ้ต่อระบบการผลิตในช่วงฤดแูล้ง 

จากการท าข้อตกลงร่วมกันดงักล่าวเกษตรกรสามารถปรับรอบการผลิตข้าวให้สมัพันธ์กบัช่วงการระบายน า้จาก

อา่งเก็บน า้นฤบดินทรจินดา ประการท่ีสามกลุม่เกษตรกรได้รับการสนบัสนุนเคร่ืองสบูน า้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

(เป็นเคร่ืองสูบน า้แบบใช้น า้มนัท่ีสะดวกในการขนย้ายมากกว่าเคร่ืองสบูน า้แบบไฟฟ้า) เน่ืองจากเคร่ืองสูบน า้ท่ี

เตรียมบริการให้พืน้ท่ีโดยส านกัชลประทานนัน้มีจ านวนจ ากดัและเป็นเคร่ืองสบูน า้เก่าจึงท าให้ยากต่อการจดัสรร

น า้ให้ทั่วพืน้ท่ี โดยกลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ในพืน้ท่ีจะจัดการเคร่ืองสูบน า้ดงักล่าวร่วมกัน รวมถึงเกษตรกรสามารถใช้

เคร่ืองสบูดงักลา่วเพ่ือสบูน า้เข้าแปลงการผลิตของตนเอง 

พืน้ท่ีโซนท่ี 2 

การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานด้านชลประทานสามารถเกิดขึน้ได้ 3 ทางเลือก ดงัตอ่ไปนี ้

1) ทางเลือกที ่1 โครงการก่อสร้างประตูระบายน ้าบ้านวงัชนั และปรับปากทางเข้าคลองหาดยางในรูปแบบ

คลองรางตวัยู: โครงการก่อสร้างประตูระบายน า้บ้านวงัชันดังกล่าวจะถูกสร้างขึน้บริเวณโค้งแม่น า้

ปราจีนบุรี บริเวณต าบลสัมพันธ์ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พิกัดหัวงานอยู่ ท่ี 764575E 

1549087N หลงัจากการปรับทางเข้าคลองหาดยางในรูปแบบคลองรางตวัยกู็จะท าให้คลองลกึขึน้กวา่เดิม 

โดยต าแหน่งปากทางเข้าคลองส่งน า้ดงักล่าวจะตัง้อยู่เหนือโครงการก่อสร้างประตูระบายน า้บ้านวงัชัน 

จากการก่อสร้างดงักล่าวท าให้ระดบัน า้ในแม่น า้เพ่ิมสงูขึน้ซึง่เอือ้ต่อการผนัน า้เข้าคลองส่งน า้หาดยางได้

โดยไมต้่องใช้เคร่ืองสบูน า้เพ่ือดงึน า้จากแมน่ า้เข้าคลองในการกระจายสง่น า้ให้กบัพืน้ท่ี 

2) ทางเลือกที่ 2 การปรับปากทางเข้าคลองหาดยางในรูปแบบคลองรางตวัยู และเคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้า: 

ทางเลือกนีอ้าจเกิดขึน้ถ้าหากโครงการก่อสร้างประตูระบายน า้บ้านวังชันไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง 

(เน่ืองจากหน่วยงานท่ีท างานเร่ืองสิ่งแวดล้อมได้ตอ่ต้านโครงการดงักล่าว เพราะอาจจะส่งผลกระทบและ

สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศในแม่น า้ปราจีนบุรี) หลงัจากการปรับทางเข้าคลองหาดยางในรูปแบบ

คลองรางตวัยกู็จะท าให้คลองลกึขึน้กวา่เดิม ท าให้น า้สามารถไหลเข้าคลองหาดยางโดยอาศยัแรงโน้มถ่วง

ในช่วงฤดแูล้ง แตอ่าจจะมีบางช่วงท่ีเกษตรกรยงัคงต้องมีการสบูน า้จากแม่น า้เข้าคลองเน่ืองจากระดบัน า้

ท่ีลดลง โดยส านกังานชลประทานจะช่วยสนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้ไฟฟ้าให้กบัพืน้ท่ีเพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่า

สบูน า้ได้ลงหากเม่ือเทียบกบัเคร่ืองสบูน า้ไฟฟ้าตวัเดิม 

3) ทางเลือกที่ 3 การปรับปากทางเข้าคลองหาดยางในรูปแบบคลองรางตวัยู และการติดตัง้ท่อส่งน ้าจาก

แม่น ้าเข้าประตูระบายน ้าคลองหาดยาง: โครงการนีส้ามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาสัน้โดยไม่ต้องรอ
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การก่อสร้างประตรูะบายน า้บ้านวงัชนั ถ้าโครงการนีด้ าเนินการแล้วเสร็จจะท าให้เกษตรกรในพืน้ท่ีไม่ต้อง

สบูน า้จากแมน่ า้เข้าคลอง เน่ืองจากแมน่ า้จากแมน่ า้สามารถผนัเข้าท่อสง่น า้เข้าในคลองได้โดยตรง 

นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีมีการปรับปรุงการจดัการสง่น า้ท่ีดีขึน้เน่ืองจากมีการก่อสร้างประตรูะบายน า้เพ่ิมเติมใน

คลองสายหลกัในพืน้ท่ี ประกอบกบัได้มีการขดุลอกคลองสง่น า้จงึท าให้พืน้ท่ีมีน า้กกัเก็บท่ีเพ่ิมขึน้ 

พืน้ท่ีโซนท่ี 3 

 พืน้ท่ีต้องการให้มีน า้ท่ีเพียงพอส าหรับหรับกิจกรรมภาคการเกษตรให้ครอบคลุมทัง้พืน้ท่ี เพ่ือให้บรรลุ

ดงักลา่ว ประการแรก คือ การขดุลอกคลองเพ่ือให้มีน า้เก็บกกัเพ่ิมขึน้ ประการท่ีสอง คือ การก่อสร้างประตูระบาย

น ้าในคลองสายหลกัเพ่ิมขึน้เพ่ือให้มีการควบคุมการกระจายส่งน า้ท่ีดีขึน้ โดยเฉพาะการจดัสรรน า้ให้กับพืน้ท่ีบ่อ

เลีย้งปลา/กุ้ ง และพืน้ท่ีปลกูข้าว ประการท่ีสาม คือ การขุดคลองชลประทานแทนการใช้ท่อส่งน า้ใต้ถนนสายหลกั 

เพ่ือให้น า้ไหลผ่านได้สะดวกในช่วงฤดนู า้หลาก (โดยเฉพาะคลองน้อยตาด ต าบลกระทุ่มแพ้ว และคลองส่งน า้ท่ีอยู่

เขตติดต่อกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา) ประการท่ีสี่ คือ เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการน า้ในพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้ โดย

การจดัตัง้คณะกรรมการร่วมในการจดัการน ้าระหวา่งกลุม่ผู้ ใช้น า้ (ตวัแทนเกษตรกรท่ีอยู่พืน้ท่ีต้นน า้ กลางน า้ และ

ท้ายน า้ของคลองส่งน า้บางพลวง), องค์การบริหารส่วนต าบล, และส านกังานโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาบาง

พลวง โดยประธานกลุ่มผู้ ใช้น า้จะเป็นตวัแทนของกลุ่มผู้ ใช้น า้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม ส่วนในพืน้ท่ีท่ีไม่มี

กลุ่มผู้ ใช้น า้นัน้แกนน าในหมู่บ้าน (เช่น ผู้ ใหญ่บ้าน และก านัน) จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม 

บทบาทของคณะกรรมการร่วมจะท าหน้าท่ีตดัสินใจในการก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงการพืน้ท่ีชลประทาน, การ

กระจายสง่น า้ (เป็นการจดัการเวลาในการกระจายสง่น า้ร่วมกนัของเกษตรกรในพืน้ท่ี) และการจดัการประตรูะบาย

น า้และคลองสง่น า้ คณะกรรมการ่วมดงักลา่วจะกระจายส่งน า้นัน้จะขึน้กบัผลการส ารวจของความต้องการการใช้

น า้ในแตล่ะพืน้ท่ี 

พืน้ท่ีโซนท่ี 4 

 การจดัการน า้ในพืน้ท่ีได้รับการปรับปรุงเน่ืองจาก ประการแรก คือ องค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนร่วมใน

การบริหารจดัการน ้าร่วมกบัส านกังานโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาบางพลวงมากข้ึน ในด้านการผนัน า้เข้าประตู

ระบายน า้ในพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ประการท่ีสอง คือ การจดัท าข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งเกษตรกรเก่ียวกบัการจดัสรรน า้

ในพืน้ท่ีท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเกษตรในพืน้ท่ีนัน้ ประการท่ีสาม คือ มีการก่อสร้างประตูระบายน า้ในพืน้ท่ี

เพ่ือให้เอือ้ตอ่การควบคมุในการกระจายสง่น า้ให้แตล่ะพืน้ท่ี 

6.1.2 การปรับปรุงการจดัการแปลงการผลิตในปัจจบุนั 

 มีความจ าเป็นในการหนุนเสริมให้มีการลดหนีแ้ละปลดหนีใ้ห้กับเกษตรกรเพ่ือเอือ้ให้เกษตรกรเพ่ิม

ศกัยภาพในการพฒันา/ปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร โดยการด าเนินงานของส านกังานกองทุนฟืน้ฟูและพฒันา
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เกษตรกรไมเ่พียงท่ีจะช่วยเกษตรกรในการจดัการหนีเ้ท่านัน้ แต่ยงัช่วยเกษตรกรปลดหนีด้้วยเง่ือนไขเฉพาะในการ

คดัเลือกสนบัสนนุเกษตรกร ในการสนบัสนนุดงักลา่วจะเป็นการหนนุเสริมให้กบัเกษตรกรท่ีมีการปรับเปลี่ยนระบบ

การผลิตท่ีเอือ้ให้เกิดผลตอบแทนทางการผลิตได้จริง (เช่น การท าเกษตรผสมผสาน และการท าเกษตรอินทรีย์) 

เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่เกษตรกรจะไมก่ลบัมาเป็นหนีอ้ีกครัง้ นอกจากนีก้ารสนบัสนนุเร่ืองเคร่ืองจกัรทางการเกษตร (เช่น 

รถไถ) ให้กบัพืน้ท่ียงัเป็นการเอือ้ให้เกษตรกรได้เข้าถงึเคร่ืองจกัรในพืน้ท่ีได้เพ่ิมขึน้  

6.1.3 เกษตรกรประสบความส าเร็จในการด าเนินงานร่วมกนั 

พืน้ท่ีโซนท่ี 3 

 การเสริมสร้างศกัยภาพและการสนบัสนนุเพ่ือช่วยในการจดัการด้านการผลิตและการตลาดให้กบัสหกรณ์
ผู้ เลีย้งปลา/กุ้งในระดบัพืน้ท่ี โดยสหกรณ์ดงักลา่วจะท าการหนนุเสริมให้กบัสมาชิกโดยการให้บริการหลายด้านเพ่ือ
ช่วยพฒันาด้านการผลิตปลา/กุ้ ง (เช่น การจัดหาพนัธุ์ปลา/กุ้ งท่ีมีคณุภาพ, อาหาร, ปูนขาว, ฯลฯ เป็นต้น) ด้วย
ราคาพิเศษและบริการสินเช่ือด้วยอัตราดอกเบีย้ต ่าให้กับสมาชิก นอกจากนีส้หกรณ์ยังได้รับการสนับสนุนวสัดุ
อปุกรณ์และองค์ความรู้จากการฝึกอบรมในการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพในการเลีย้งปลา /กุ้ งได้ด้วยตนเองเพ่ือลด
ต้นทนุการผลิต รวมถงึการช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถลดปริมาณการตายของปลา/กุ้ง โดยมีทีมผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ
ในการให้ค าปรึกษา ซึง่ทีมผูเ้ชี่ยวชาญดงักล่าวจดัจ้างโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น การสนบัสนุนโดยส านกังาน
สหกรณ์จงัหวดั, ส านกังานประมง) เพ่ือให้ความช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ในระดบัพืน้ท่ี 
 สหกรณ์ให้การสนับสนุนสมาชิกในด้านการรับรองมาตรฐานและการตลาด การรวมตวัของสหกรณ์ใน

ระดบัพืน้ท่ีนัน้เป็นกลไกหลกัในการเจรจา/เพ่ิมอ านาจในการต่อรองกบัผู้ประกอบการรายใหญ่ในด้านการจัดซือ้

ปัจจัยการผลิตและการตลาด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี (เช่น ส านักงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์) ให้การ

สนบัสนนุในการท างานเช่ือมโยงกนัระหวา่งสหกรณ์และการสง่ออก นอกจากนีก้ลุม่แปรรูปปลา/กุ้งในพืน้ท่ีมีการจด

ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชมุชน โดยมีการท างานเช่ือมกนักบัสหกรณ์ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แปรรูปร่วมกนั 

6.1.4 การเช่าทีดิ่นเพือ่การเกษตร 

เกษตรกรผู้ เช่ามีความมั่นคงในการเช่าท่ีดินเพ่ือการเกษตรท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก ประการแรก คือ มีการ

เสริมสร้างศกัยภาพร่วมกนัระหวา่งเจ้าของท่ีดินและเกษตรกรผู้ เช่าเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจพระราชบญัญัติการ

เช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ประการท่ีสอง คือ ในการท าหนงัสือสญัญาเช่าท่ีดินต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีสามซึง่เป็น

เจ้าหน้าของหน่วยงานรัฐเพ่ือให้แน่ใจวา่รายละเอียดของหนงัสือสญัญาดงักล่าวอยู่ในกรอบการกฎหมายท่ีปรับใช้

ในปัจจุบนั ประการท่ีสาม คือ ในการเจรจาต่อรองร่วมกนัระหว่างเจ้าของท่ีดินและเกษตรกรผู้ เช่านัน้จะต้องมีการ

ระบกุารเช่าท่ีดินด้วยเง่ือนไขแบบเฉพาะเจาะจง (โดยเฉพาะเร่ืองอตัราค่าเช่าและระยะเวลาเช่า) ส าหรับระบบการ

ผลิตแบบเฉพาะในระดบัพืน้ท่ี เช่น เกษตรกรท่ีเช่าท่ีดินเพ่ือท าเกษตรอินทรีย์นัน้สามารถเช่าท่ีดินได้อย่างต ่า 5-10 ปี 

เป็นต้น ซึง่เง่ือนไขเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะท าให้เกษตรกรผู้ เช่าสามารถเอือ้ให้เกิดปรับเปลี่ยนระบบ

การผลิตและผลผลิตทางการเกษตรได้จริงในพืน้ท่ี 
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6.1.5 สนบัสนนุการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 สนบัสนนุการสร้างเกษตรกรรุ่นใหมใ่ห้เพ่ิมขึน้ โดยมีการด าเนินการดงันี ้ประการแรก คือ ให้เงินอดุหนุนใน

การลงทนุเร่ิมต้น และสนบัสนุนในการช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงเงินกู้ ยืมท่ีง่ายขึน้ ประการท่ีสอง คือ เกษตรกร

รุ่นใหมม่ีการเช่ือมโยงกบัโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในด้านการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ประการท่ีสาม คือ 

การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่กลับมาท าการเกษตร ประการ

สดุท้าย คือ คนรุ่นใหม่ต้องการเร่ิมต้นท าการเกษตรถ้าหากได้รับการเสริมสร้างศกัยภาพในด้านเทคนิคการผลิตท่ี

ทนัสมยั และสนบัสนนุการเงินในการเร่ิมต้นท าการเกษตร 

6.1.6 ปรับปรุงดา้นการผลิตแบบเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ 

พืน้ท่ีโซนท่ี 1 

 มีการสนบัสนุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการท าเกษตรผสมผสาน /เกษตรปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์ และ

การลดต้นทนุการเกษตร ในการสนบัสนุนดงักล่าวควรอยู่ในลกัษณะท่ีเอือ้ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ดอกเบีย้ต ่า และปัจจยัการผลิต (เช่น เมลด็พนัธุ์ และกล้าพนัธุ์) รวมถึงการสนบัสนุนองค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยน

ระบบการผลิตเพ่ือให้สอดคล้องกบับริบทในพืน้ท่ี 

พืน้ท่ีโซนท่ี 2 

 ในพืน้ท่ีมีการท าเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์เน่ืองจากได้รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐอย่าง

ตอ่เน่ือง โดยการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตดงักล่าวไม่ได้จ ากดัว่าจะต้องปรับเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็นผลผลิต

ทางการเกษตรอื่นมาก่อนหน้านี ้นอกจากนีห้น่วยงานรัฐยังได้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการลดต้นทุนการ

ผลิตให้กบัเกษตรกร รวมถงึการฝึกอบรมเร่ืองงการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานรับรองผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และ

ความมัน่คงในการเช่าท่ีดินก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกษตรกรสามารถเร่ิมต้นท าเกษตรผสมผสานและเกษตร

อินทรีย์ 

พืน้ท่ีโซนท่ี 4 

 เพ่ือให้เกิดการพัฒนา/ปรับปรุงการผลิตข้าวอินทรีย์นัน้ ประการแรกควรมีการสนับสนุนเกษตรกรเร่ือง

เมลด็พนัธุ์ข้าวอินทรีย์ท่ีมีคณุภาพท่ีสามารถปรับให้เข้ากบับริบทในพืน้ท่ีและให้ผลผลิตท่ีสงู ประการท่ีสอง คือ ควร

มีองค์กรแบบเฉพาะเจาะจงท่ีตัง้ขึน้มาเพ่ือให้องค์ความรู้เร่ืองการผลิตแบบอินทรีย์และหนุนเสริมเกษตรกรด้าน

การตลาด รวมถงึให้การสนบัสนนุแบบตอ่เน่ืองให้กบักลุ่มเกษตรกรด้านองค์ความรู้ด้านการผลิตถึงแม้ว่าจะสิน้สดุ

โครงการสนบัสนุน ประการท่ีสาม คือ ควรมีโครงการท่ีจัดตัง้ขึน้แบบเฉพาะ ในการสร้างความตระหนกัและความ

เข้าใจให้กบัเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคเก่ียวกบัการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
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6.1.7 สนบัสนนุการท่องเทีย่วชมุชนเชิงนิเวศโดยเชือ่มกบัตลาดในระดบัทอ้งถ่ิน 

พืน้ท่ีโซนท่ี 1 
 แนวทางการสนบัสนุนเพ่ือให้เกษตรกรสามารถควบคมุเร่ืองราคาผลผลิตทางการเกษตร ประการแรกคือ 

การสนบัสนุนด้านการแปรรูปและช่องทางการตลาดโดยเช่ือมกบัการท่องเท่ียวชุมชนเชิงนิเวศเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน

ด้านการตลาด ประการท่ีสอง คือ การประชาสมัพนัธ์ตลาดชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง ประการท่ีสามคือ ยังมี

ผู้บริโภคน้อยรายท่ีเข้าใจความแตกต่างของระบบการผลิตแบบเกษตรเคมี เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 

ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคให้เข้าใจความแตกต่างในระบบการผลิตดังกล่าวผ่าน

ทางการให้ข้อมลูตรงระหวา่งจากเกษตรกรและผู้บริโภคโดยตรง หรือผ่านทางการจดักิจกรรมเย่ียมเยียนแปลงการ

ผลิต หรือผ่านทางสื่อ ประการท่ีสี่ คือ สนบัสนุนการพฒันาในการรวมกลุ่มของเกษตรท่ีเอือ้ต่อการพฒันาคณุภาพ

ผลผลิต ประการท่ีห้า คือ การสร้างแปลงการผลิตต้นแบบในพืน้ท่ีในการพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบันกัท่องเท่ียว

ท่ีสนใจด้านการเกษตรได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกร ประการท่ีหก คือ ในการด าเนินงานการ

ท่องเท่ียวชุมชนเชิงนิเวศในปัจจุบันนัน้ควรมีการหนุนเสริมให้กับชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการติดต่อ

ประสานงานท่ีเป็นแบบบูรณาการ (เช่น แนวทางการเช่ือมโยงโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ผ่านทางร้านค้า

ชมุชน และการท่องเท่ียวชมุชนเชิงนิเวศในพืน้ท่ี) 

พืน้ท่ีโซนท่ี 4 

 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวชุมชนเชิงนิเวศให้ทัว่พืน้ท่ีโดยการด าเนินงานร่วมกบัชุมชน องค์การบริหาร

ส่วนต าบล และหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาแผนงานเพ่ือให้การสนับสนุนโครงการและการก่อสร้าง

พืน้ฐาน (เช่น การท าถนน เป็นต้น) โครงการท่องเท่ียวชุมชนเชิงนิเวศมีความเช่ือมโยงกบัการตลาดในระดบัพืน้ท่ี 

(เช่น ตลาดน า้ ร้านค้าชมุชนท่ีตัง้อยู่บริเวณริมถนนสายหลกั ฯลฯ เป็นต้น) และมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวในระดบั

พืน้ท่ีและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในวงกว้างมากขึน้ (เช่น กิจกรรมการลอ่งเรือเพ่ือไปสกัการะไหว้ เป็นต้น) 

6.1.8 การสงัเคราะห์กลยทุธ์เพือ่ใหบ้รรลภุาพอนาคตดา้นการเกษตร 

 ตารางท่ี 5 เป็นการสรุปแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลกุลยทุธ์ในแตล่ะด้านท่ีเอือ้ให้เกิดภาพอนาคตท่ี

พงึประสงค์ โดยมีการจดักลุม่ของแนวทางการด าเนินงานในแตล่ะระดบั ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 5 แนวทางการด าเนินงานหลกัเพ่ือให้บรรลกุลยทุธ์ในแตล่ะด้านท่ีเอือ้ให้เกิดภาพอนาคตท่ีพงึประสงค์ 

องค์ประกอบหลกั ระดับของแนวทางใน

การด าเนินงาน 

ข้อเสนอของแนวทางในการด าเนินงาน 

1.การปรับปรุง/พฒันา
ด้านการจดัการน า้ 

ระดบัพืน้ท่ี 
 

 สร้างประตรูะบายน า้ตลอดเส้นคลองชลประทานเพื่อ
ปรับปรุงเร่ืองการกระจายสง่น า้ให้กบัพืน้ท่ี 
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องค์ประกอบหลกั ระดับของแนวทางใน

การด าเนินงาน 

ข้อเสนอของแนวทางในการด าเนินงาน 

 พืน้ท่ีโซนที่ 1 
 ขยายพืน้ท่ีคลองชลประทานให้ครอบคลมุมากขึน้ 
 สนบัสนนุการสร้างสระเก็บน า้ในพืน้ท่ีสาธารณะเพื่อเก็บกกั

น า้ 
 สร้างข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งเกษตรกร และส านกังาน

ชลประทานเก่ียวกบัช่วงเวลาในการระบายน า้อา่งเก็บน า้
นฤบดินทรจินดา 

 สนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้แบบใช้น า้มนัให้กบัพืน้ท่ี 
 การขดุลอกคลอง 

พืน้ท่ีโซนที่ 2 
 กลุม่ผู้ใช้น า้ยกระดบัเป็นองค์กรจดัสรรน า้ให้กบัพืน้ท่ี

ใกล้เคยีง 
 การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานด้านการจดัการน า้ โดยไม่

ต้องใช้เคร่ืองสบูน า้ตรงจากแมน่ า้ 
 การขดุลอกคลอง 

พืน้ท่ีโซนที่ 3 
 การขดุลอกคลองและก่อสร้างประตรูะบายน า้เพิม่ในพืน้ท่ี 
 สร้างคลองสง่น า้แทนการใช้ทอ่ระบายน า้ที่อยูใ่ต้ถนนสาย

หลกั 
 สร้างคณะกรรมการร่วมเพื่อการจดัการน า้ซึง่ประกอบด้วย

ตวัแทนเกษตรกร องค์การบริหารสว่นต าบล และส านกังาน
โครงการสง่น า้และบ ารุงรักษาบางพลวง 

พืน้ท่ีโซนที่ 4 
 สร้างการมีสว่นร่วมขององค์การบริหารสว่นต าบลในการ

บริหารจดัการเก่ียวกบัระบบการเปิด-ปิดประตรูะบายน า้ใน
ระดบัพืน้ท่ี 

 สร้างข้อตกลงระหวา่งเกษตรกรในการกระจายสง่น า้ให้กบั
พืน้ท่ี 

2.การพฒันาด้านการ
จดัการแปลงการผลติ 

ระดบัชาต ิ พืน้ท่ีโซนที่ 1 
 การปรับโครงสร้างหนีใ้ห้กบัเกษตรกรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

และการสนบัสนนุการยกเลกิหนีใ้ห้กบัเกษตรกรที่ผา่น
เง่ือนไขเป็นรายกรณีด้วยเง่ือนไขแบบเฉพาะเจาะจง 
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องค์ประกอบหลกั ระดับของแนวทางใน

การด าเนินงาน 

ข้อเสนอของแนวทางในการด าเนินงาน 

3.ประสบความส าเร็จ
ในการรวมกลุม่ของ
เกษตรกร  

ระดบัพืน้ท่ี พืน้ท่ีโซนที่ 3 
 สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิกในการปรับปรุงด้านการเลีย้ง

ปลา/กุ้ง 
 การจดัจ้างทีมผู้ เช่ียวชาญให้ค าแนะน าเร่ืองการเลีย้งปลา/

กุ้งให้กบัเกษตรกรในพืน้ท่ี 
ระดบัพืน้ท่ี/จงัหวดั 
 

พืน้ท่ีโซนที่ 3 
 สหกรณ์ได้รับการสนบัสนนุในการผลติอาหารปลา/กุ้ง

ภายใต้การด าเนินงานของสหกรณ์เพื่อบริการแก่สมาขกิ 
 เครือขา่ยสหกรณ์ได้ร่วมกนัในการจดัซือ้ปัจจยัการผลติและ

ท าการตลาดร่วมกนั 
 ได้รับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานรัฐในการเช่ือมโยงตลาด

สง่ออก 
 เกิดการรวมร่วมของเกษตรกรในด้านการแปรรูป และร่วมจด

ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชมุชน 
5.ความมัน่คงในการ
เช่าทีด่ินท าการเกษตร
มีเพิ่มขึน้ 

ระดบัพืน้ท่ี 
 

 การเสริมสร้างศกัยภาพให้กบัเกษตรกรผู้ เช่าและผู้ให้เชา่
เก่ียวกบัพระราชบญัญตักิารเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

 การท าหนงัสอืสญัญาการเชา่ในแตล่ะครัง้ต้องประกอบด้วย
บคุคลที่สามเพื่อรับรองในความเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

 ก าหนดอตัราคา่เช่าและช่วงระยะเวลาการเช่าแบบ
เฉพาะเจาะจงให้กบัแปลงการผลติที่มุง่ให้เกิดความยัง่ยืนใน
ระบบการผลติ 

6. สง่เสริมการ
ทอ่งเที่ยวชมุชนเชิง
นิเวศโดยเช่ือมโยงกบั
ตลาดในพืน้ท่ี 

ระดบัพืน้ท่ี/จงัหวดั พืน้ท่ีโซนที่ 1 
 เสริมสร้างศกัยภาพของเกษตรกรให้สามารถก าหนดราคา

ด้วยตวัเองโดยการด าเนินงานการผา่นกลุม่มุง่ท าการผลติ
สนิค้าเกษตรที่มคีณุภาพ 

 พฒันาตลาดชมุชนเพื่อให้เกษตรกรสามารถจ าหนา่ย
ผลผลติโดยตรงกบัผู้บริโภค 

 สร้างแปลงการผลติต้นแบบเพื่อเป็นสถานท่ีแลกเปลีย่น
เรียนรู้ร่วมกบัผู้บริโภค 

 การริเร่ิมจดัตัง้กิจกรรมทอ่งเที่ยวชมุชนเชิงนเิวศเพื่อสร้าง
โอกาสทางการตลาดในการจ าหนว่ยผลผลติทางการเกษตร 

พืน้ท่ีโซนที่ 4 
 สร้างสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่เป็นอตัลกัษณ์ของชมุชน 
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องค์ประกอบหลกั ระดับของแนวทางใน

การด าเนินงาน 

ข้อเสนอของแนวทางในการด าเนินงาน 

 การประชาสมัพนัธ์สถานท่ีทอ่งเทีย่วของชมุชน 
 พฒันาโครงการทอ่งเที่ยวชมุชนเชิงนิเวศโดยร่วมกบัชมุชน 

องค์กรบริหารสว่นต าบล และหนว่ยงานรัฐทีเ่ก่ียวข้องในการ
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน และแผนการพฒันากิจกรรมการ
ทอ่งเที่ยวในพืน้ท่ี 

ระดบัจงัหวดั  การประชาสมัพนัธ์ตลาดชมุชนให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง 
 เช่ือมกิจกรรมการทอ่งเที่ยวชมุชนเชิงนเิวศร่วมกบัการ

ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที่ยวในระดบัจงัหวดั 
7.การพฒันาในการท า
เกษตรแบบผสมผสาน
และเกษตรอินทรีย์  

ระดบัพืน้ท่ี พืน้ท่ีโซนที่ 3  
 สนบัสนนุให้เข้าถึงเงินทนุดอกเบีย้ต ่า และสนบัสนนุปัจจยัการ

ผลติให้กบัเกษตรกร (เช่น กล้าพนัธุ์) 
 เสริมสร้างศกัยภาพให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนระบบ

การผลติทางการเกษตร 
พืน้ท่ีโซนที่ 4 

 การจดัหาพนัธุ์ข้าวที่มีคณุภาพให้กบัเกษตรกร 
 มีองค์กรแบบเฉพาะเจาะจงที่ตัง้ขึน้มาเพื่อให้องค์ความรู้เร่ือง

การผลติแบบอินทรีย์และหนนุเสริมเกษตรกรด้านการตลาด 
 ควรมีการด าเนินงานโครงการสนับสนุนที่เก่ียวข้องในการ

สนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องในด้านการเสริมสร้าง
ศกัยภาพของกลุม่ 

 สร้างความตระหนักในความเข้าใจเก่ียวกับการท าเกษตร
อินทรีย์ร่วมกนัระหวา่งเกษตรกรผู้ผลติและผู้บริโภค 

8.การสร้างเกษตรกรรุ่น
ใหม ่

ระดบัพืน้ท่ี  หนนุเสริมเกษตรกรรุ่นใหมใ่นการจ าหนา่ยผลผลติในตลาด
ชมุชนโดยเช่ือมโยงกบัการทอ่งเทีย่วชมุชนเชิงนเิวศ 

ระดบัชาต ิ  สนบัสนนุเงินอดุหนนุและเงินกู้ยมืให้กบัคนรุ่นใหมท่ี่ต้องการ
กลบัมาเร่ิมต้นท าการเกษตร 

 ปรับระบบการเรียนการสอนเพื่อปลกูฝังให้คนรุ่นใหมก่ลบัมา
ท างานในภาคการเกษตร 

 การสนบัสนนุเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร องค์ความรู้การ
ผลติที่ทนัสมยั และเงินทนุให้คนรุ่นใหมใ่นลกัษณะเป็น
โครงการท าเกษตรโดยผา่นการรวมกลุม่ของเกษตรกรใน
ระดบัพืน้ท่ี 
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6.2 ความเชื่อมโยงของแนวทางเพื่อบรรลุภาพอนาคตในระดับพืน้ที่ชลประทานบางพลวง 

 จากแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลภุาพอนาคตดงัตารางท่ี 5 นัน้ สามารถจดักลุ่มได้เป็น 6 ชุดการ

ด าเนินงาน (ตามภาพท่ี 4) แนวทางการด าเนินงานดงักล่าวสามารถเร่ิมด าเนินการได้ทนัที แต่ชุดการด าเนินงาน

ด้านการปรับปรุงการจัดการน า้ การเช่าท่ีดินทางการเกษตรมีความมั่นคงมากขึน้ , และกลุ่มเกษตรกรมีความ

เข้มแข็งจะเป็นแนวทางการด าเนินงานท่ีเอือ้ต่อความประสบความส าเ ร็จในการปรับปรุงด้านการผลิตและ

ผลตอบแทนทางการเกษตร (เช่น การท าเกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์) เช่นเดียวกนัในการด าเนินการนีจ้ะ

เป็นแนวทางท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เอือ้ตอ่การบรรลภุาพอนาคตท่ีพงึประสงค์ 

ภาพ 4 การเปลี่ยนแปลงกลยทุธ์ด้านการเกษตรเพ่ือให้เอือ้ตอ่การบรรลภุาพอนาคตท่ีพงึประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 แนวทางที่ต้องการให้เกิดขึน้มากที่สุดในแต่ละพืน้ที่ 

 ตารางท่ี 6 เป็น (ร่าง) ของแนวทางท่ีแต่ละพืน้ท่ีต้องการให้เกิดมากท่ีสดุ โดยตารางดงักล่าวมาจากการ

อภิปรายร่วมกบัหน่วยปฏิบตัิการในพืน้ท่ี และเป็นการประเมินรายบุคคลของผู้ เข้าร่วมในเวทีประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

เร่ือง การร่วมหาแนวทางเพ่ือให้บรรลภุาพอนาคตด้านการเกษตรในระดบัพืน้ท่ี  โดยการประเมินในครัง้นี ้ส่วนใหญ่

เกษตรกรให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกคือการเข้าถงึระบบชลประทานท่ีดีขึน้เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการพืน้ฐาน

ชลประทาน และมีการจดัการสง่กระจายน า้ในพืน้ท่ีอย่างเป็นระบบ 

 

 

 

   

การสร้างเกษตรกรรุ่น

ใหม ่

ปรับปรุงด้านการ

จดัการน า้ 

มีความมัน่คงในการ

เชา่ที่ดินมากขึน้ 

การทอ่งเที่ยวชมุชน 

สถาบนัเกษตรกรมี

ความเข้มแข็ง 

ปรับปรุงด้านการ

ผลิต และ

ผลตอบแทนทางการ

เกษตร: การท า

เกษตรผสมผสาน 

และเกษตรอินทรีย์ 

ภาคเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในพืน้ที่ชลประทานบางพลวง ใน

อนาคต 10 ปีข้างหน้า )พ .ศ.2572)  
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ตาราง 6 แนวทางท่ีต้องการให้เกิดขึน้มากท่ีสดุในแตล่ะพืน้ท่ี 

 การปรับปรุง
เร่ืองการ
จัดการน า้ 

ความ
มั่นคงใน
การเช่า
ที่ดนิท า
การเกษตร
มีเพิ่มขึน้ 

สนับสนุนการ
การเปลี่ยน
ระบบการเผ
ลิตมุ่งสู่การท า
เกษตร
ผสมผสาน
และเกษตร
อินทรีย์ 

เกษตรกร
มีการ
รวมกลุ่ม
เพื่อ
สนับสนุน
สมาชิก
ด้านการ
ผลิตและ
การตลาด 

การ
ส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว
ชุมชนเชิง
นิเวศ 

สนับสนุน
การสร้าง
เกษตรกร
รุ่นใหม่ 

เขตพืน้ท่ีโซนที่ 1 เป็น
พืน้ท่ีปลกูข้าว ซึง่สว่น
ใหญ่เป็นเกษตรกรราย
ยอ่ย 

*** *** ** * *** *** 

เขตพืน้ท่ีโซนที ่2 เป็น
พืน้ท่ีปลกูข้าว ซึง่สว่น
ใหญ่เป็นเกษตรกรราย
ขนาดกลาง 

*** ** *** * ** *** 

เขตพืน้ท่ีโซนที ่3 เป็น
พืน้ท่ีบอ่เลีย้งปลา/กุ้ง
เป็นหลกั 

*** * * *** * * 

เขตพืน้ท่ีโซนที ่4 เป็น
พืน้ท่ีปลกูข้าว 
บางสว่นมีการท า
เกษตรผสมผสานและ
บอ่เลีย้งกุ้ง 

*** *** *** ** *** ** 

หมายเหต:ุ *** ส าคญัมาก; ส าคญัปานกลาง; * ส าคญัน้อย 

6.4 ข้อเสนอแผนการท างานด้านการจัดการน า้ 

ในระหว่างการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการช่วงท้ายของโครงการนัน้ ผู้ เข้าร่วมได้ร่วมจัดท ารายละเอียด

ของแผนการท างานด้านการจดัการน า้ โดยได้แลกเปลี่ยนในประเด็นดงัต่อไปนี ้1) การเพ่ิมรายละเอียดแผนการ

ท างาน 2) แนวทางเพ่ือให้บรรลภุาพอนาคตดงักล่าวจะน ามาปฏิบตัิการได้จริงในพืน้ท่ีได้อย่างไร ควรจะเร่ิมจาก

ขัน้ตอนใดเป็นอนัดบัแรก และ 3) หน่วยปฏิบตัิการใด (กลุ่มเกษตรกร, องค์การบริหารส่วนต าบล, และหน่วยงาน

รัฐ) ควรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดังกล่าว และใครควรท าหน้าท่ีหลักในการประสานงานและติดตามการ

ด าเนินงานในพืน้ท่ี 
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แนวทางการด าเนินงาน 

 ควรมีการจัดตัง้ชุดคณะกรรมการจัดการชลประทาน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการหลกัในระดบัพืน้ท่ี

ชลประทานบางพลวง จ านวน 1 คณะท างาน และคณะอนุกรรมการในระดบัพืน้ท่ีต้นน า้ กลางน า้ และท้ายน า้ใน

พืน้ท่ีชลประทานบางพลวง จ านวน 3 คณะท างาน ซึ่งในแต่ละคณะกรรมการนัน้จะประกอบด้วย ตวัแทนจาก

ส านกังานโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาบางพลวง, ตวัแทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละพืน้ท่ี, ตวัแทน

จากกลุม่ผู้น า้และแกนน าในระดบัพืน้ท่ี (เช่น ผู้ ใหญ่บ้าน และก านนั) ส าหรับคณะกรรมการจดัการชลประทานหลกั

นัน้จะประกอบด้วยตวัแทนจากส านกังานจังหวดั, ส านักงานโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาบางพลวง, องค์การ

บริหารสว่นต าบล, กลุม่ผู้ ใช้น า้และแกนน าในระดบัพืน้ท่ี ท่ีเป็นตวัแทนจากพืน้ท่ีต้นน า้ กลางน า้และท้ายน า้ในพืน้ท่ี

ชลประทานบางพลวง 

บทบาทของหน่วยปฏบิัตกิาร (กลุม่เกษตรกร, องค์การบริหารสว่นต าบล, และหน่วยงานรัฐ) 

 แกนน าในระดบัพืน้ท่ีจะท าการคดัเลือกในแตล่ะต าบลเพ่ือท าหน้าท่ีในการประสานงาน โดยเฉพาะในด้าน

ตารางการผลิตทางการเกษตรและการจดัการน า้ 

 ส านักงานโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาบางพลวงจะท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมและให้ข้อมูลเก่ียวกับการ

โครงการก่อสร้างพืน้ฐานชลประทาน แผนท่ีทางการเกษตร และรอบการผลิตของผลผลิตทางการเกษตร พร้อมกบั

การรายงาน/แจ้งสถานการณ์เก่ียวกับทรัพยากรน า้ (ปริมาณ , ระดับความเค็ม) ท่ีเป็นปัจจุบันให้กับแกนน า

เกษตรกรในระดบัพืน้ท่ีโดยตรง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยปฏิบตัิการท่ีส าคญัในการประสานงานระดบัพืน้ท่ีในระดบัต าบล

ด้วยกนั 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการชลประทาน/คณะอนุกรรมการจัดการชลประทาน 

 คณะกรรมการจะท าหน้าท่ีในการก าหนดรอบการผลิตทางการเกษตรและแผนการจัดการน า้ รวมถึงมี

บทบาทร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปิด-ปิดประตูระบายน า้ในพืน้ท่ีภาพรวม โดยในการด าเนินงานของ

คณะกรรมการนัน้ได้รับการสนบัสนนุงบการด าเนินงานงานบางส่วนจากองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละพืน้ท่ีท่ี

บรรจแุผนการด าเนินงานจดัการน า้ในแผนการพฒันาระดบัต าบล 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการยังมีบทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุนการด าเนินงานของข้อเสนอแผนการ

ด าเนินงานจดัการน า้ (ตามหวัข้อ 6.1) ดงัตอ่ไปนี ้

 การปรับปรุงโครงการก่อสร้างพืน้ฐานชลประทานเพ่ือเลี่ยงการสบูน า้ตรงจากแมน่ า้ 

 การก่อสร้างประตรูะบายน า้ในคลองสายหลกัเพ่ือควบคมุการกระจายส่งน า้ท่ีดีขึน้ 

 การยกระดบักลุม่ผู้ ใช้น า้บางกลุม่ให้เป็นหน่วยบริการน า้ให้กบัพืน้ท่ีข้างเคียง 
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ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการก่อสร้างพืน้ฐานชลประทานให้ครอบคลมุทุกพืน้ท่ี 

จากนัน้ควรมีการร่วมพิจารณาถึงการชดเชยความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ให้ชัดเจน (เช่น กรณีความเสียหายจาก

สภาวะน า้ท่วม เป็นต้น) 

7. สรุป: บทเรียนที่ส าคัญ และทศิทางการด าเนินงานต่อไป 

 การวิเคราะห์ในครัง้นีไ้ด้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อต่างๆ ที่ระบุไว้ในการศึกษานี ้

เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ความมั่นคงในการเช่าท่ีดินท าการเกษตรท่ีเพ่ิมขึน้ท าให้เกษตรกรสามารถ

ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากข้าวเคมีไปสูก่ารผลิตทางการเกษตรรูปแบบอื่น หรือการท าเกษตรอินทรีย์ โดยความ

มัน่คงในการเช่าท่ีดินท าการเกษตรท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าวอาจเป็นสิ่งท่ีส าคญัต่อการเอือ้ให้คนรุ่นใหม่ ท่ีต้องการเร่ิมต้น

ท าการเกษตรแตม่ีเงินทนุไมเ่พียงพอในการซือ้ดิน เช่นเดียวกบัการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชนเชิงนิเวศอาจ

เป็นการเอือ้ต่อการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ นอกจากนีย้ังมีการเช่ือมโยงระหว่างแนวทางในการ

ด าเนินงานท่ีสามารถท าได้ในระดบัพืน้ท่ี (เช่น การพฒันาการเกษตรแบบผสมผสาน, ตลาดชุมชน) รวมถึงแนวทาง

การด าเนินงานท่ีต้องการริเร่ิม/จดัตัง้ในระดบัชาติ (เช่น การสนบัสนนุเกษตรกร, การเพ่ิมความมัน่ในการเข้าถึงท่ีดิน

เช่าเพ่ือการเกษตร 

ปัญหามลภาวะเน่ืองจากการปลกูข้าวเชิงพาณิชย์ท่ีมีการใช้สารเคมีฯ มากนัน้มีความส าคญัต่อเกษตรกร

ท่ีต้องการเปลี่ยนมาปลูกพืชอินทรีย์ อย่างไรก็ตามส าหรับเกษตรกรรายอื่น รวมถึงเกษตรกรผู้ เลีย้งปลา /กุ้ งนัน้ให้

ความส าคญัในด้านมิติด้านสิ่งแวดล้อมของการท าการเกษตรน้อยมาก โดยปัญหาดงักลา่วไมไ่ด้มีการอภิปรายมาก

นักในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีเพียงการกล่าวไว้ในภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ว่า การรับรองมาตรฐานของ

กิจกรรมการเกษตรนัน้จะท าให้เกิดการพัฒนาในด้านการผลิตข้าวและเลีย้งปลา /กุ้ ง รวมถึงช่วยในการปรับปรุง

ระบบการผลิตในแง่การสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

 หน่วยปฏิบัติการ (กลุ่มเกษตรกร, หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, และองค์การ

บริหารส่วนต าบล) ในระดับพืน้ที่มีความสนใจและได้เข้าร่วมในกระบวนการวิจัยอย่างต่อเน่ือง  ถึงแม้ใน

บางครัง้ท่ีหน่วยปฏิบตัิการในระดบัพืน้ท่ีดงักล่าวมีความรู้สกึยากในการท าความเข้าใจถึงประโยชน์จาการใช้เวลา

ร่วมกนัอภิปรายเร่ือง “ภาพอนาคตใน 10 ปีข้างหน้า” เน่ืองจากเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานส่วนใหญ่นัน้

มกัจดัเวทีการประชุมเพ่ือร่วมอภิปรายการจดัการปัญหาในกรอบระยะเวลาอนัสัน้ แต่การด าเนินงานของงานวิจยั

ในครัง้นีแ้สดงให้เห็นถึงความสนใจในการท างานในกรอบระยะเวลาปานกลาง (10 ปี)  เน่ืองจาก 1)ปัญหา

บางอย่างท่ีเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในอนาคตแต่มกัไม่มีการกล่าวถึง ดงัเช่นปัญหาการเช่าท่ีดินท าการเกษตรหรือการ

สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ และ 2) ในการท างานในกรอบระยะเวลาปานกลาง (10 ปี) ท าให้หน่วยปฏิบตัิการในระดบั

พืน้ท่ีสามารถวางภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ซึ่งอาจแตกต่างจากสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นการพัฒนาสหกรณ์ใน

หลายแห่งเพ่ือเช่ือมโยงในระบบการผลิตและการตลาดปลา/กุ้งร่วมกนั เป็นต้น 
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ในช่วงแรกของโครงการได้มุง่เน้นการด าเนินงานเป็นระดบัต าบล คือ หนึง่ต าบลตอ่หนึง่พืน้ท่ีศกึษา ซึง่เป็น

การสนบัสนนุกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรและสร้างความเช่ือมัน่ระหว่างหน่วยปฏิบตัิการในระดบัพืน้ท่ี  ส่วนในช่วง

ระยะท่ีสองของโครงการได้มีการยกระดบัพืน้ท่ีการศึกษาเช่ือมกับต าบลอื่นๆ ในพืน้ท่ีชลประทานบางพลวง แต่

หน่วยปฏิบัติการในพืน้ท่ีต าบลอื่นนัน้มีความรู้สึกยากท่ีจะเข้าใจกระบวนการทัง้หมดของการสร้างภาพอนาคต 

ดังนัน้จึงท าให้มีหน่วยปฏิบัติการน้อยรายจากต าบลอื่นเข้าร่วมในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าภาพ

อนาคต และร่วมหาแนวทางเพ่ือให้บรรลภุาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ในช่วงท่ีผ่านมา การท่ีมีหน่วยปฏิบัติการจาก

ต าบลอ่ืนมีส่วนร่วมในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการน้อยรายนัน้เน่ืองจากหน่วยปฏิบัติการดังกล่าวไม่ได้เข้า

ส่วนร่วมในการด าเนินงานของโครงการตัง้แต่เร่ิมแรก  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญท่ีจะต้องสร้าง

ความสมัพนัธ์ร่วมกบัหน่วยปฏิบตัิการในพืน้ท่ีให้มีความเข้าใจในกระบวนการร่วมกนั 

โครงการวิจยัได้มีการจดัเวทีประชมุเชิงปฏิบตัิการหลายครัง้ร่วมกบักบักลุ่มเกษตรกรและเชิญหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง เช่นตวัแทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล, คณะกรรมการลุ่มน า้, เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภายใต้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, และนักวิชาการหรือผู้ เช่ียวชาญ (เช่น  พระราชบัญญัติทรัพยากรน า้) ในการ

ด าเนินงานนีช้่วยสร้างการเช่ือมโยงองค์ความรู้ระหว่างหน่วยปฏิบตัิการดงักล่าว ซึง่ให้ความส าคญักบัเวทีประชุม

เชิงปฏิบตัิการที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัในบรรยากาศการแลกเปลี่ยนท่ีสร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการด าเนินงานของโครงการในระยะต่อไปนัน้ จะเป็นการร่วมค้นหาหน่วยปฏิบตัิการในระดบั

พืน้ท่ีเพ่ือเข้าร่วมในการด าเนินงานของแตล่ะแนวทางท่ีเอือ้ให้บรรลภุาพอนาคตท่ีพงึประสงค์, หน่วยปฏิบตัิการควร

ใดท าหน้าท่ีหลักในการประสานงานในการด าเนินงาน , และข้อเสนอแนวทางเพ่ือให้บรรลุภาพอนาคตดงักล่าว

สามารถน าไปบรูณาการกบันโยบาย/แผนการด าเนินงานท่ีมีอยู่ปัจจบุนั หรือบรรจใุห้เป็นแนวทางการด าเนินงานใน

ระดบัจงัหวดั/ชาติได้อย่างไร อย่างไรก็ตามการด าเนินงานภายใต้แนวทางดงักล่าวไม่จ าเป็นท่ีจะต้องริเร่ิมในกรอบ

ของนโยบายเท่านัน้ แตส่ามารถริเร่ิมโดยการท างานร่วมกนัของหน่วยปฏิบตัิการในระดบัพืน้ท่ี 

8. ภาคผนวก: การประเมินภาพอนาคตจากผู้เข้าร่วมเวทปีระชุมเชงิปฏบิัตกิารฯ 

 ภาพท่ี 5 แสดงให้เห็นถึงผลการประเมินจากผู้ เข้าร่วมท่ีส่วนใหญ่ต้องการให้ภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์

เกิดขึน้ เน่ืองจากคนกลุ่มนีเ้ห็นโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนทางการเกษตรท่ีเพ่ิมขึน้และมีความยั่งยืน และมี

ผู้ เข้าร่วมบางราย (เช่น เกษตรกรท่ีท าเกษตรผสมผสานในพืน้ท่ีต าบลบางกุ้ ง /ต าบลดงกระทงยาม/หาดยาง และ

เกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรีย์ในพืน้ท่ีต าบลบางแตน) ได้รับประโยชน์จากการท าเกษตรแบบทางเลือกซึง่เป็นหนึ่งใน

ภาพอนาคตท่ีผู้ เข้าร่วมต้องการให้เกิดขึน้ 
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ภาพ 5 ภาพอนาคตท่ีพงึประสงค์จากการประเมินโดยผู้ เข้าร่วมในเวทีประชมุเชิงปฏิบตัิการฯ ในระดบัต าบล 

 

(กราฟแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ผลการประเมินโดยผูข้้าร่วมในเวทีประชมุเชิงปฏิบติัการฯ ในระดบัต าบล จ านวน 4 ครัง้ – ซ่ึงอยู่

ขัน้ตอนวิธีการวิจยัที ่5) 

 ผู้ เข้าร่วมในเวทีประชมุเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง การจดัท าภาพอนาคตด้านการเกษตร ทัง้ 4 ครัง้นัน้ได้ผลการประเมิน

การเกิดขึน้ของภาพอนาคตด้านการเกษตรทีค่ล้ายคลงึกนั โดยผู้ เข้าร่วมเช่ือวา่ภาพอนาคตที่พงึประสงค์สามารถเกิดขึน้ได้ 

(ตามภาพ 6) เนื่องจากความมัน่ใจตอ่ปัจจยัขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั (เช่น การปรับปรุงพระราชบญัญตัิการเชา่

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, การปรับปรุงเร่ืองการจดัการน า้, ประสบความส าเร็จในการท าเกษตรผสมผสาน การท าเกษตร

อินทรีย์ และการท างานร่วมกนัของเกษตรกร) ท่ีอาจท าให้เกิดภาพอนาคตที่พงึประสงค์ดงักลา่ว 
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ภาพอนาคตที่ทกุอยา่งยงัคงด าเนินไปตามปกติไมมี่การ
เปลี่ยนแปลง 

ภาพอนาคตที่เป็นทางเลือก 

ไมต้่องการให้เกิดขึน้ ต้องการให้เกิดขึน้น้อยมาก ต้องการให้เกิดขึน้ปานกลาง ต้องการให้เกิดขึน้เป็นอยา่งมาก 
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ภาพ 6 การประเมินโดยผู้ เข้าร่วมในเวทีประชมุเชิงปฏิบตัิการฯ ตอ่ความเป็นได้ของการเกิดภาพอนาคตที่พงึประสงค์ 

 

(กราฟแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ผลการประเมินโดยผูข้้าร่วมในเวทีประชมุเชิงปฏิบติัการฯ ในระดบัต าบล จ านวน 4 ครั้ง – ซ่ึงอยู่

ขัน้ตอนวิธีการวิจยัที ่5) 
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ภาพอนาคตที่ทกุอยา่งยงัคงด าเนินไปตามปกติไมมี่การ
เปลี่ยนแปลง 

ภาพอนาคตที่เป็นทางเลือก 

ไมเ่กิดขึน้แน่นอน อาจจะเกิดขึน้ได้ คอ่นข้างจะเกิดขึน้ได้ เกิดขึน้อยา่งแน่นอน 


